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ΡΒΑΒΑΤΙΟ 

ΑὮ ΝΕΕΜΙΑΜ. 

ἢ 

ΕΝ Οσοάϊείδυς Οτξοῖβ, φυογυπι Ν᾽ αγιδηΐεβ ἀδίοσιρη δά Πἰδσατὰ ΝΝεδηχδ, η0110.8 εἰς ογληΐηο ἀε 40 ποῃ 
ἀϊᾶυηιχ ἤς δά Ἰιδγυτι ρῥγοδάδθηΐεη. (ΟἹ ]δλῖιο Οοάϊοῖὶς ΟΠιρίδηι 1. δὰ ἤυης ΠΙΌγυαπὶ ἀοπάεγαϊυγ ; ἔνε 
οι 4]!1Ί!αυὸ ἔπετις ἀερεγάϊα, ἤνο δὰ ἀδοοογι5 πλ6 1] πηᾶηυβ πΠυπαυδη ρογνοπογιῖ. (γι1άε ΗοΪπλοῆι Ἐ εἷαδῖ, 
Δη. 1. Ρ. 68. εἴ 4. Ρ. 31.) ΕἸρυΓα Πυτήθγαίαβ, Δα 4.25 ἴῃ ἢδο [δγι6 Π1ἢ1] οχ δάνεγίο ποίδίυγ, ἀεῆρηδηῖ 
Οοάϊςοε8 4] σοπεϊηεης Νεεηιία στα ἰηΐοργαπι. [Ιη γο]αυΐβ αυἀαυ!ὰ ἀεβοίας ᾿ηΐτα ἀεοϊαγα δι [αγ. 

1, εβοῖξ ἃ νος. Ιωναϑαν σοηλ. 14. (ΔΡ. ΧΙ!. υἱχας δὰ ἤη. οοῃλ. 21. 6] υΓἀ6τἢ σΔρΙῦ. 

ΤΠ]. 
ΧΙ, ΑΑ νος. τροφυλακας οἰκξδν. ΨΕΙ. 3. (ΔΡ. νΙ1. υἱσὰς δα ἢη. Π1δΓ᾽ οπληϊα ἀεπάεογαηξαγ. 

44, είμηϊ οοπιηγαῖᾶ 29, 30, 31. ΟΔΡ. ΙΧ. 

52. 55: “- 
58, Τεβοῖῖ δὸ ᾿πιῖῖο σομλ. 6. ο8Ρ. 111. Δά βη. οοηλ. 12. 6] υἃ. σαρ!τ5; ου͵5 ἀείπης οἴδπὶ σοπλ- 

πιαῖα 31,32. ΝΝεοποη ἃ ΥΟς. οἱ μερείς και οἱ λευιται ΨΕΓ. 3. σΔρ. χὶ. υἵηπα δά ἤη. φἀρ. ΧῊ. 
ἀείμππε ομληϊᾶ. 

64. 68. 
σι, εβοῖϊ ἃ οοπι. 46. (Δρ. νΙ!. δα νοῦ. σ9. ευ{6. σάρ. ᾿πο] αἵ, Ὁ 1η1τ. ναγ. 17. δά ἤη. νεσ. 20. 

ΟΆΡ. ἰχ. δῷ ἰηἰϊ. νϑσγ. 28. δά βη. νεσ. 31. εἴ δΌ [η1ἴ. γϑσ. 33. δά Άη. νϑσγ. 35. οὐ, σαρι- 

5. Νέεοῃοη ἃ νεζ. 4. δά νϑγ. 27. Ἷδρ. Χ. οἴ ἃ νεσ. 13. Δα νϑγ. 21. οδρ. χὶϊ. ᾿πο]υΐ, οῃ- 
214 ἀοΠάεγαηΐυγ. " 

74, ΑΒ ἰπίειο ςᾶρ. ἱν. υἱηυς 84 καὶ μὴ κώλυψης ἐπ᾿ ἀνομίαν νΕΓ. φ. ἀείπηξ οπχηΐα. 
93. 1Ιού. ἑ 

107, Νώόοη οοπέογίυγ πῇ δα οοπλ. 1. ΟΔΡ. 1. εἴ Ρ6Γ σοπηηγᾶΐα ρδυοᾶ σᾶρ. νἱ. Μιὰς Ῥγαίαί. δὰ 
Τ]οίπδῃι. 

1οϑ. 119. 
120. 
121. Ἐχρ]ιοιξ ἴῃ οομ. 25. ΟΔΡ. ΧΙ. 

134. 236. 

243. 248. 

ΕΠΙΤΙΟΝΕΞΒ, ααδ ἴῃ ἰἰδγοὸ ργασεάεηϊε, εὐδάδπι ἢς αυοχὺς σοπέεγῃηΐυτ. 

ΡΑΤΆΕΆΕΘ εἰ ΘΟΚΙΡΤΟΚΕΒ ΟἈΖΕΟΟΒ εοίάδειῃ ἔεγε, χιοβ δηΐεα, οσοηίυ]!, εἴ οχ 1}!}ᾺὲΔ6;ἢ δογιγὰ ἐχθη,- 
-" Ρἰασιδυδ. 

ΨΕΚΘΙΟΝῈΒ αυξ οοπέεγυπτυγ δά ΠΡγατὰ Νεειηΐδ (πης Ατγηλεηᾶ εἰ γεῖμυς Γ,ατίηα : αἰζογα ἰδηζιηλ οχ 
(ΟἸἸΔαοηῖθυδ δεγρ!!, Δ]ίογα ὃχ ϑαβδίϊογι ἐταρτηθητ8 σοταρι]δίδ. 

“. Ρ. 

γοι. 11. - . ξ 



ἰὴ, 

, 



Ἰὐϑὶρ ν᾿ ὥ. 

πόλει 11, ΧῚ, ςς. 

ΝΕΕΜΙΑΣ. 

ΛΟοΓΟοὶ Νεεμία υἱξ “Χελχία" χαὶ ἐγένετο ἐν μηνὶ Χασελεῦ ἕτες εἶχοςϑ, χαὶ ἐγὼ ἤμην ἐν Σου-- 
, σὰν ἀξιρά, Καὶ ἦλϑεν ᾿Ανανὶ εἷς ἀπὸ ἀδελφῶν μ, αὐτὸς χαὶ ἄνδρες ᾿Ιὅδα, καὶ ἠρώτησα αὐτὲς 

. περὶ τῶν σωθέντων, οἱ χατελείφϑησαν ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας, χαὶ περὶ Ἱερεσαλήμ. Καὶ εἶπο-- 
ἣν ἣν ε ͵ ε Ζ Ξ.νΝν “Ὁ 3 ΄ ϑ. ὦ. 2 Ὁ ᾽’ 32.ϑ. " 

σὰν “ρος με, Οἱ χαταλείπομενοι οἱ χαταλειφύέεντες ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας ἐχεῖ ἐν τῇ χωρᾷ, εν 
7’ ’΄ Ν2 Φ ῪΞ Ν ΄ ε Ν ΄ ΄“- ε ΄ 5,» Φ 

“πογηρία μεγᾶλῃ χα! ἐν ὀνειδίσμῳ, χαὶ τείχη Ἱερουσαλὴμ χαϑηρημένα, χαὶ ἂὶ σύυλαι αὐτῆς εγνε- 

πρήσϑησαν ἐν πυρί : 
᾿, 9 ΄ 9 ἰδ 8 . Α4 Ν ΄ φ΄ 9 »,’ ᾿ ἌΝ 

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀχδσαί με τς λογοὺς τῶτες, ἐχάσισα χαὶ ἐχλαυσα 

χαὶ ἐπένϑησα ἡ ἡμέρας, χαὶ ἤμην γηςεύων χαὶ προσευχόμενος ἐνώχιον τῇ Θεξ τῇ ὅρανϑ. Καὶ εἶπα, 
Μὴ δὴ Κύριε ὃ Θεὸς τ ὅρανδ, ὃ ἰσχυρὸς, ὃ μέγας, χαὶ φοβερὸς, φυλάσσων τὴν διαϑήχην χαὶ τὸ 

ἔλεός σβ τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν χαὶ τοῖς φυλάσσεσι τὰς ἐντολὰς αὖὐτ' ἜἜςω δὴ τὸ ὃς σδ προσέχον, 

χαὶ οἱ ὀφθαλμοί σου ἀνεῳγμένοι, τ ἀχᾶσαι «προσευχὴν τ δὅλε σδ, ἣν ἐγὼ προσεύχομαι ἐνώ- 
πιόν σου σήμερον ἡμέραν χαὶ νύχτα “περὶ υἱῶν Ἰσραὴλ δόλων σου" χαὶ ἐξαγορεύω ἐπὶ ἁμαρτίαις 
υἱῶν Ἰσραὴλ αἷς ἡμάρτομέν σοι' χαὶ ἐγὼ χαὶ ὁ οἶχος πτατρός μου ἡμάρτομεν. Διαλύσει διελύ-- 

Ν Ν Ν 3 Ω 7 Ν 3 Νν Ν, Ν ’ Ν Ν 7’ δΔἃἫἃἝιἸ 3 

σαμεν ὥρος σέ, χα! οὐχ ἐφυλάξαμεν τὰς ἐντολὰς χαὶ τὰ προςαγματὰ χαϊ τὰ χριματᾶ, ἃ εγε-- 

τείλω τῷ Μωυσὴ παιδί σε. 

Ι, ΝΕΕΜΙΑΣῚ Ριὸ ἀτυΐϊο Ἐντευϑὲν τὰ πσερι Νεεμιε 11. Λογοι 
Νειμια υἱα Αχάλιαω 1Π| 134. ὥς, πἰῆ Αχολια, ς8. Λογοι Νεεμια 

νι Αχαλια" Βιδλιον εἐπϊακαιδεκατον 44. Ἐσδρας, Βιδλιον γ. ς2. 
Αρχῆ τα Ἐσδρα, Βιδλ. Γ᾿. (ευπὶ βλ υργα 11π.) 93. τῇ. τες. Λόγοι-- 
Χελκία] α ΠῚ, 44, ς2, ς89 1195) 134, 248. (Ιποὶρὶς 10ογ ἃ νος. καὶ 
ἐγένετο.) λόγοι Νεεμια νιΒ Αχαλι πιᾶγρ. 236. 
ΝΙεεμίόυ ΟοαιρΙ. Χελκία] Χαλια ςς. Αχαλιᾶ 64) 74,» τοό, 120, 

121,)243. ΑἸά. ΑἸεχ. Αχώλιβ 71. Χελχις τοϑ. Χαλκίκ Οοπιρὶ. Χα- 
σελεὺ} Σεχεῆλε 11, ςς. Χασεηλου 111. Σεχεὴλ ΧΙ. Χασαῆλου ς8. 

Χασιλευ 71. Χασλευ ο1. Χασελεῦ 248. Οοπιρ. ἤμην] εἰμην 93. 
Σεσὰν] Σεσα γ1, τού, 107, 1195) 134. Σδσοις 93, τοϑ, 121. Σώ- 
σῶν ἀδιρα] Σασανναδξειρα ό.. Σασανναθθιρα 243. ΑἸἰά. Σκσανα- 

ριδῶ (ἔς: ἀυδ. δῃ ῥτὸ Σουσαναδιρὰ) 248. ἄβθιρα) αδξηρα ς8. 

ναξιρα 71, τού. τῇ βαρη 93. ναβθιρα 1079) 1109. Τῇ βαρεῖ τοβ, 121. 
ναδιρρα 134. αξδιρα 236. ᾿Αδδειῤῥά ΑἸεχ. 

11. Καὶ ἤλϑεν] - τρός με 93» 1το8. Οοάεχ Ὡπυ8 δεγρὶ. ᾿Α- 
νανὶ} Αγανια ΧΙ]. Αναν τοϑ. α Οοάεχ ππὺ5 δεῦρ. εἷς] α 248. 
ἀπὸ ἀδελφῶν] ἀπὸ των αδελφων 11,93, 119. αὐτὸς] καὶ αντρς 119. 
καὶ ἄνδρες] καὶ οἱ ανδρες 44. ἄνδρες ᾿Ιάδα] ἀνδρες εξ Ιεδα 93, τοβ. 
τὼν σωϑέντων] τῶν Ἰουδαίων των διασωθέντων 935) τοϑ, 121. ΟΟμΠΡΙ. 
καὶ περὶ Ἱερουσαλήμ] α ὥερι 58. β 

11. Καὶ εἴποσαν] καὶ εἶπον 44, ς8, 64, 74, 93ν τού, τοϑ, 110, 
124) 416. (μηρί. ΑΙεχ. καὶ εἰπὰν 71. χᾶι εἰπὲν 2431, 248. ΑΙά, 

Οἱ καταλειπόμενοι]) οἱ καταλιπομένοι 747. τοό. οτι οἱ υπολελειμμενοι 
93. 1οΒ. (ὐοπιρί. ργαπηϊτῖ. οτε 121. οἱ καταλειφϑίντες) α 44) ξ2, 
58, 649 γῖ, 745) τούς 119, 121) 134) 236, 243) 248. ΑΙά. Βιεθεῖ ἴῃ 

ομαγδέξ. πΐποτε ΑἸεχ. ἐκχεῖ ἐν τῇ καὶ ἐν τῇ 7244. χώρῳ] -ἰ- εν 

καὶ ἐν ὀγειδισμῷ] λ ἂν 44, ς8, τιο8. καὶ τείχη) καὶ τὰ τειχῆ 9 3) 
1τοϑ. Οοπρ. αἱ τύλαι αὐτῆς] α αἱ 44) ς ς») 64, 745 τοῦ, 134,26, 

448. Οοπιρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. πύλας αὐτῆς ςξ8β. ἐνεπρήσϑησαν] ἐνεπρη- 
σαν ςξ8. ενπεπυρισμεναι 093. ἐμπεπρησμεναι τοϑ. 

ΙΝ. Καὶ ἐγένετο} κα ἐγένετο ς8, 71. ἐκαϑισα] α 71. καὶ 
ἔκλαυσα] α ς8. κ᾿ και 71. ἡμέρας] ἐΦ᾽ ἡμέραις πολλαῖς 93», 1οϑ. 

Ἔ πολλὰς τῶι. χαὶ προσευχόμενος) κα 71. ἐνώπιον τὰ ΘεΣ] 

λα τον 44) ςς) 71) 74) τού, 134. Αἴεαχ. τῇ ὄρανῃ} κα 71- 
Υ. Καὶ εἶπα] και εἶπον 93, το8. Μὴ δὴ] ὦ δὴ 93, 1τοϑ, 121. 

Νεεμία] Νεεμαν 71. 

᾿ς σοὺ τῶν νιων ἰσραὴλ 93) 1οϑ. 

ἐν πονηρίᾳ μεγάλῃ] ε χακοιῖς ὥολλοις 939 1ῖοϑ. 

Μνήσθητι δὴ τὸν λόγον ὃν ἐνετείλω τῷ Μωυσῆ «παιδί σδ, λέγων, 

Οοπρ. ὁ ἰσχυρὸς] κα 44. ὁ ἰσχυρὸς---φοξερὸς} ὁ φοξερος 71. 
ὁ μέγας) και μεγᾶς 64: τού, 248. (ὐοπιρί. ῥγαπιϊῖ. καὶ 93, 1οϑ. 
ΑΙά. καὶ φοδερὸς} καὶ ὁ φόξερος 935 134. ΑΙεχ,. φυλάσσων] 
Ῥγαουηϊῖ. καὶ 71) 74γ236. ῥγδεηγτῖ, ὁ 93, 108. καὶ ὁ φυλάσσων 134. 
τὴν διαϑήκην] α τὴν 71. τὸ ἔλεός σε} α σε ΧΙ, 44) ςς, ς8, 64, 74) 
τού, χτ9, 134) 243, 248. (ουρί. ΑΙά. ΑΙεχ. ελεος 71. τὸν ἐλᾶιον 

ἄντα 93. τὸ ἐλεος αὐτῇ τοβ. καὶ τοῖς φυλάσ. δίς. δὰ ἢη. ςοιη.] 
λ 71. 

ΝῚ. Ἔνρω δὴ] ἔξω δὲ ΑΙά. τὸ ὅς] τα ὡταὰ 93, τοϑ. 
ἔχον] τροσεχοντὰ 93) τοῦ. τροσεχὼν τοό. τροσέχον--σροσεὺ- 
χὴν] εἰς προσευχὴν 71. . ὥνεῳγμένοι] ἠνεῳγμένοι ΧΙ, 248. (οπιρὶ. 
τροσευχὴν τῇῷἪ δάλξε σΒ] τοὺ 11, 44) 745) τρό, 119, 1349) 236. ΑἸοεχ. 

προσευχὴν ὅπλων σου ςς. ῬΓΔΟΙΗΪΝ. τὴν 93) το8. προσεύχομαι] 
τροσφέρω Οοάοχ ὑπυ5 ϑεγρὶ!. ἐνώπιόν σου] Ῥοηϊξ Ῥοίξ σημερον ς8. 
σήμερον] κα ΟΟάεχ ὑπὰ5 δετρ!, ἡμέραν καὶ νύκτα] κα 71. ἥμερας 

χαι νυκτὸς 93, 1908: στσερὶ υἱῶν Ἰ σραὴλ δόλων σου] περι τῶν δουλων 
καὶ ἐξαγορεύω] καὶ εξαγορευων Π, 

ςς. καὶ εἐξαγορευσω 44, 647248. ΑἸΙά. ἐπὶ ἁμαρτίαις] ἐπι ἀμαρ- 
τιας 111. τερι τῶν ἁμαρτίιων 93, 1ιο8. υἱῶν Ἰσραὴλ] ργαπηϊτξ. τῶν 

ροσ- 

93. 1Ιο8. αἷς ἡμάρτομεν] ας ἡμάρτομεν 11, ςς. ΑἸΙεχ. ὡς ἡμαρ- 
τον ΧΙ]. οτι ἡμᾶρτον 93, 1τοϑ. αἷς ἡμάρτωμεν τοό. χαὶ ἐγω)] 
κακαὶ 45,71. τοατρός μον] ῥγαετηἶτῖ. του ΧΙ, 93») 119. ΟὐὨρΙ. ΑΙά. 
ἡμάρτομεν 23] ἡμάρτωμεν 93. 

ΨΙ1. Διαλύσει] , 71. Διαλύσει διελύσαμεν] καὶ ματαιώσες 
ἐματαιωθϑημεν 93,) 1Ἰοϑ. διελύσαμεν] διελυσαμην (ΧΙ. οὐκὶ ε ἴιρτα 
Ἡ) ςς. ελυσαμὲν 236.0Ὁὸ τωρὸς σὲ] λα 1], ΧΙ, ςς. ἐν σοι 93) 108. 
τῶς ἐντολὰς} α 71. -Ἐ σα 93) τοϑ, 248. (οηνρίὶ, καὶ τῶ προςάγ- 

μαῖα καὶ τὰ κρίματα] τα τροςαγμαῖα γ1. τὰ τροςάγματα]) τὰ 
δικαιωματα 93; 1ιοΒβ. τῷ Μωυσῇ] α τῳ ΧΙ. α Μωυσὴ 44, 236. 
Μωση 93. Μώωσει το. τῷ Μωυσῇ σαιδί σου] Μωυσῃ τῳ σαιδε σε 
Μωυσὴ γι. παιδὶ σου] ργατηϊτ. τῶ ς ς, 93) 1οϑ. 

ΨΠΙ. Μνήσϑητι---ταιϑί σε] α οὐπὶ ἱπίογπηεά, 44, 71, τοό. τὸν 
λόγον] τῇ λογξ σὰᾷ 937 121. τῷ δδὲλε σε τοϑ. τῶν λογων 119. ὃν 
ἐνετείλω] ὡν ἐνετείλω 119. τῷ Μωυσῇ σταιδὶ σου] τω σααιδὶ σου 
Μωνυση ΧΙ, ςβ8, 64, 134, 216. Αἰεχ. Μωσὴ τω παιδὶ σου 93. Μῶωσει 
τω παιδὶ σου τοϑ. τω σαιδὶ σου Μωῦσει 119ο. Μωυσὴ τῳ παιδὶ σε 
248. Οὐτηρ. Ὑμεῖς] α δῖος 64), 93, 1τοϑ, 243», 248. Οοπιρὶ. ΑἸά. 



ΝΕΒΕΜΜΈΙΑΣ. 
Φ 

ε φ ΝΑ, φ », 3 Ὰ, Ῥὸ, ς μ᾽ Ε] [7 ρϑ 

Ὑμεῖς εαν ἀσυνϑετήσητε, ἐγὼ διασχορπίω ὑμᾶς ἐν τοῖς λαοῖς. 
", ΄ Ν 3 ͵ κ᾿ ͵ τ 9 "Ὁ ἈἙ"“, ῳψεὲε ᾿Ὗ ε ἰὼ » Ψ ρα φΦ ξι9 

χαὶ φυλάξητε τὰς ἐντολάς μδ, χαὶ “ποιήσητε αὐτὰς, ἐὰν ἢ ἡ διασπορὰ ἡμῶν ἀπ ἄχρα τῇ ὀρανδ, 
2 ᾽ ιν" " 9 9 5, Ν 3 Νν 7 ἃ, 3 ᾽ὔ ΩΝ .» ὔ 

ἐχεῖϑεν συγάξω αὐτὲς, χαὶ εἰσάξω αὐτὰς εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐξελεξάμην χατασχηνῶσαι τὸ ὀνομάᾶ 

μδ ἐχεῖ. 

ΚΕΦ. 1. 
Ἅ φζ .Ἀ5Ἑ 3 

Καὶ ἐᾶν ἐπιςρέψητε πρὸς μὲ, 9. 

Ό Ν 3 ς΄, ρὸ Ν ΄ 3 ’ 3 ἰδ ’ ρὼ 

Καὶ αὐτοὶ πταῖδες σὰ χαὶ λαῦς σα, ὃς ἐλύτροσα ἐν τῇ δυνάμει σα τῇ μεγάλη, χαὶ ἐν το. 
τῇ χειρί σὰ τῇ Χραταιᾷ. Μὴ δὴ Κύριε" ἀλλὰ ἕξω τὸ ὃς σου προσέχον εἰς τὴν προσευχὴν τοῦ 11. 
δόλε σε, χαὶ εἰς τὴν προσευχὴν “σαίδων σα τῶν ϑελόντων φοβεῖσθαι τὸ ὄνομά σου" χαὶ εὐώδο-. 

σον δὴ τῷ παιδί σου σήμερον, χαὶ δὸς αὐτὸν εἰς οἰχτιρμὲς ἐγώπιον τῇ ἀνδρὸς τότε" χαὶ ἐγὼ ἤμην 
οἰνοχόος τῷ βασιλεῖ. 

ΚΕΦ. 

ΚΑΙ ἐγένετο ἐν μηνὶ Νισὰν ἔτους εἰκοςᾷ ᾿Αρϑᾳσασϑὰ βασιλεῖ, καὶ ἦν ὁ οἶνος ἐνώπιον ἐμᾶ" χαὶ τ. 
ἕλαξον τὸν οἶνον, χαὶ ἔδωχα τῷ βασιλεῖ: χαὶ ἐκ ἣν ἕτερος ἐνώπιον αὐτΕ. Καὶ εἶπέ μοι ὁ βασι- 
λεὺς, Διὰ τί τὸ πτρόσωπόν σοὺ πονηρὸν, χαὶ οὐκ εἶ ἷ μετριάζων; χαὶ αὐχ ἕςι τῶτο, εἰ μὴ πονηρία 
καρδία ας" χαὶ ἐφοξήϑην σσολὺ σφόδρα, Καὶ εἶπα τῷ βασιλεῖ, Ὃ βασιλεὺς εἰς τὸν αἰῶνα ζήτω“ 

διὰ τί οὐ μὴ γένηται πονηρὸν τὸ πρόσωπόν μϑ, διότι ἡ αόλις οἶχος μνημείων πατέρων μου ἡρη- 

μώϑη, καὶ αἱ αύλαι αὐτῆς χατεξρώϑησαν ἐν πυρί; Καὶ εἶπέ μοι ὁ βασιλεὺς, Περὶ τίνος τῶτο 
σὺ ζητεῖς; χαὶ ποροσηυξάμην πρὸς τὸν Θεὸν τϑ ὅρανδ, Καὶ εἶπα τῷ βασιλεῖ, Εἰ ἐπὶ τὸν βασι- 

λέα ἀγαθὸν, χαὶ εἰ ἀγαθυνθήσεται ὁ σσαῖς σα ἐνώπιόν σὰ, ὥςε πέμψαι αὐτὸν ἐν ᾿Ιέδα εἰς τό- 
4 . 

λιν μνημείων πτατέρων μᾶ, χαὶ ἀνοιχοδομήσω αὐτήν. Καὶ εἶπέ μοι ὁ βασιλεὺς, χαὶ ἡ πταλλαχὴ 
ἡ χαϑημένη ἐχόμενα αὐτῇ, Ἕως στύτε ἔςαι ἡ ππορεία σου, χαὶ πότε ἐπιςρέψεις; χαὶ ἠγαϑύνϑη 
ἐνώπιον τᾶ βασιλέως, χαὶ ἀπέςειλέ με, χαὶ ἔδωχα αὐτῷ ὅρον. Καὶ εἶπα τῷ βασιλεῖ, Εἰ ἐπὶ τὸν 7. 
βασιλέα ἀγαθὸν, δότω μοι ἐπιςολὰς πρὸς τὸς ἐπάρχες πέραν τῇ πποταμδ, ὥςε παραγαγεῖν με 

, ἕως ἔλϑω ἐπὶ Ιόδαν, Καὶ ἐπιςολὴν ἐπὶ ᾿Ασὰφ φύλαχα τοῦ πταραδείσου ὅς ἐςὶ τῷ βασιλεῖ, ὥςε 
φὰ 

Ἔ ὑμεῖς 64, 243, 248. Οσπιρὶ. -ΑἹά, 
ἐγὼ διασκορπιῶ] 

ἀσυνθετήσητε) αϑεέτησητε ς8. 
ἀμαρτητε μοι ὑμεῖς 93. ἡμᾶρτητε μοι ὑμεῖς τοϑ., 
ἐγὼ διασκορπισω ςς. και ἐγὼ διασπερω 93; τοβ. ᾿ 

ΙΧ. Καὶ ἰᾶνΐ α καὶ ,(8... ἐπιρρέψητε] ἐπιςρεψειτε 93. καὶ 
φυλάξητε] καὶ ποιήσητε γ1. καὶ φυλαξειτε 932. καὶ ποιήσητε αὐ- 
τὰς] 71. ποιήσητε] σοιησειτε 03. ποιήσετε τού. ἐὰν ἢ] ἐαν 
ἦν ΧΙ. ργαπις, καὶ Οοπυρὶ. ΑἸά. ἡ διασπορὰ] ἡ διαρροφη 1οϑ. 
Ἀμὼν] ὑμῶν 134. Οοπρρὶ. Αἰά. ΑΙεχ. π᾿ ἄκρα] ἐπ᾿ ἀακρα 93. ἕως 
ἄκρε Οὐοπιρί. τῇ ἔραν] -[- ἑως ἀκρε τε δρᾶνε 93, Ιο8β. συνάξω 
αὐτὰς] συναξω υμας 93, 108. εἰσάξω αὐτὰς} “ἰσαζω υμας 93. 
α ἴοβ. ὃν ἐξελεξαμην)} Ῥ εἰσάξω μας ιο8ϑ. κατασκηνῶσαι) 
καὶ κατασχηνώσω 93. τὸ ὄνομά μου} τῳ ὀνοματι μον ξς. 

Χ. Καὶ αὐτοὶ «πταῖδες} καὶ νυν ὑμεῖς τσαιδὲς 93. ἔς, ηἰἢ ἡμεῖς, τοϑ. 

ὃς ἐλυτρώσω] ὃν ελυτρωσω 93. ἐν τῇ δυνάμει] ατη ΧΙ, ςς, 58, γ)4, 
τοῦ, 1οϑ, 134. ΑΙεχ. λὲν 93: ἐν τῇ χειρί] α τῇ 93, τοϑ. 

ΧΙ. Μὴ δὴ Κύριε], Κυριε 1, ΧΙν, ςς», 64, 243, 448. ΑἸὰ. -Ἐ μη 
απορρεέψεις τὸ ροσωπον σου 93. -ἰ- μὴ ἀπορρεψης το τρυσωπὸν σου 
1ο8, 121. ῥγϑιηϊ, καὶ 536. α μὴ Οοηηρὶ. μιαθεῖ Κύριε ἱπ σμᾶγαθε,. 
τηΐϊηοίε Αἴεχ. ἀλλὰ ἔςω] αλλ᾽ ἐρω ΧΙ, ςς, 64, 9.9 τού, 1οβ, 12:1, 

134» 336. ΑΙεχ. α ἀλλὰ Οοπνιὶ. προσέχον] προσέχων 93, τού. 
εἰς τὴν τοροσευχὴν 15} εἰς τὴν εὐχὴν 1190. εἰς τὴν προσευχὴν 2 Ἵ 
να 71. αΐίδων σον] δαλων σου 44. τῶν δαλων σου 93, 108. καὶ 
εὐώδοσον δὴ} α δὴ 93. Δ καὶ Οοηνρί. ἐγώπιον] ἐναντίον 93. τοϑ. 

ἀνδρὸς τότε} δμοδές τότε ἴῃ σπᾶγδθι, ταίποτς ΑἸεχ. καὶ ἐγὼ ἤμην] 
χᾷἄγω ἡμὴν ΧΙ, 41, 48, τού, 134. ΑΙςχ. ἤμην] φμὴν 93. οἶνο- 
χόος] ἐνναχος 11, ΧῚ, ςς. Οὐξεη. ἴοι. “1, Ρ. ὅς). τῷ βασιλεῖ} 
του βασιλεως 93. ᾿ 

1. Καὶ ἐγένετο] ἐγένετο δὲ 4. Νισᾶν] Νειφξὰν ΑΙεχ. ᾿Αρϑα- 
σασϑὰ] Αρσαϑερϑα 11. Οτίρεη. ἔοι. 1. Ρ. ὅς). Ασαρσαϑα ΧΙ. Αρ- 
ϑασθα 44) 71) )4ν τοῦ. Αρταξερξῆ 93. Αρταξερξου (ες ἴη68) 1οϑ. 
βασιλεῖ) βασιλεως ΧΙ, 44, γ1. τον βασιλέως 93, το8. καὶ ἦν] 
καὶ οὐκ ἦν Αἰά. ὃ οἶνος] ᾳ ὁ 11. ἐνώπιον ἐμξ] ἐναντιον αντου 93, 
τοβ. ἐνώπιον αὐτῷ Οοτηρί. καὶ ἔλαδον] ργαπηϊτ. καὶ ἡμὴν σκχυ- 
ϑρωπος τοΒβ. τὸν οἶνον] αὶ 78. 

11. Ἑαὶ εἶπέ μοι] και ἡμῆν σκυϑροπος" καὶ εἰπεν μοι 93. ρτβδυαϊτε, 
χα! ἡμὴν σχυϑρωπος τοϑ, 121. κα μοι 436. Διὰ τί] 'νατι 93» 108. 
τοονηρὸν} σκυϑρωπον 93; ιοϑ, 1ῖᾶι. καὶ οὐκ εἶ] καὶ οὐκ ἦν ςζ, 71, 
1οό. καὶ οὐκ ἦ 74. καὶ ἐκ εἶ μετριάζων} συ δὲ οὐκ πρρωρὸν 93. 

ἄν" 

σν δὲ ακ εἴ ἀῤῥοςῶν ((ο) τοϑ. ἔς, πἰῇ ἀρωγῶν, τῶ τ. ῆς, πἰῇ ἀῤῥωςῶν, 
Οουφὶ. μετριάζων) νηπιαζων ς8. καὶ ἐκ ἵγι τῶτο]α χαὶ Π,ΧΙ, 

όᾳ, γ1, 74,93. 1ού, τοϑ, το, 121.) 134. ΑΪοχ. 

121. ἀλλα 1τοΒβ. πονηρία καρδίας] λυπὴ καρδιας 93, το, 121. 
τοολὺ σφόδρα] πολλα γι. όολλα σφοδρα τοῦ. αἰ ϑολυ, 448. ΑΙά. 

ΠΙ. Καὶ εἶπα] καὶ εἰπὸν 74. 93, το8. τῷ βασιλεῖ] ἀντῳ γι. 
οὐ μὴ γένηται πονηρὸν] οὐ γυγνασει 93. οὖν ξυγνάσει 1ο8. διότι] 
διὰ τὶ ΠΠ. οτι 93, τιοΒ. οἶκος μνημείων] οἰκος των τάφων 03, 1ο8. 
μνημείων] μνημεῖον24,4. τσατέρων μου] Ργαηνῖ. τῶν 93. ἦρη- 
μώϑη] ἡρίμωται (ἢς) 93. ηρημωται τοϑ. καὶ αἱ σύλαι] κα αἱ Ὑ 

κατεδρώϑησαν)] ανηλωμενᾶι 93, 1ο8. ἐν πυρί} κα ςς- αἐν 74,93. 
ΙΝ. τῶτο] α ς8. τάτα (όοπιρ. τᾶτο σὺ] ἴτ. 2216.6Ὺιὁ σὺ ζη- 

τεῖς] συνζητεις 11. προσηυξάμην] τροσευξαμην 111, τοό. τροσ- 
εὐχομὴν ξς. τροσευξαμενος 1190. τρὸς τὸν Θεὸν] τρος Κυριον 
Θεὸν 64, 241. (πρὶ. Αἰά. 

ν. Καὶ εἶπα] καὶ εἰπὸν 44) 74) 93, 108. ἀεοῖ καὶ (υξ εἰἰάπὶ ἀϊ- 

ἀπιϊομὶβ ποῖδ δηΐε καὶ) 119. ΕἸ ἐπὶ) α εἰ ςς. επιξαμαι 93, τοϑ. 
καὶ εἰ ἀγαϑυνϑήσεται) κα εἰ ς 5) 74. και εἰ αγαϑὸν ἐπὶ τὸν βασιλεα, 
χαὶ ἄρεσει 93) 1998. ὁ παῖς σον] ὁ δαλος σου 93, τοϑ. ἐνώπιόν 
σον] ἐναντίον σου 93. εἐνάντιον σου καὶ ἀγαϑυνϑησεται το. τοίμ- 
ψαι αὐτὸν] σεμψαι με 93, το8. ἐν Ἰόδα] εἰς [σδα 11, 44, ς8, γ1, 
γ4, τού, 121, 134, 236. ΑΙεχ. ὡς [παδὰ ςς. εἰς τὴν Ιπαδαιαν 93. εἰς 
τον ἴαϑαν ιοϑβ. μνημείων τ᾽ ατέρων μου] των τάφων τῶν ττατέρων μα 
93. τῶν ταφῷ τοατερων μου 108. 

᾿ ὙΊ, ἐχόμενα αὐτῷ} - ἴνατι καϑεισαι παρ ἐμοῖ 93. -Ἔ νατι 
καϑισαι παρ᾽ ἐμοι τιοβϑ. -Ἐ εδάετη, π'. καϑησαι, 121. ἐνώπιον αὐτὰ 

πορεία] παρεσια ΠῚ. 

ἐπίςειλε] ἐςειλε τού. 

548. Οοπιρί. Ἕως τότε ἔγαι] α ἐξαι τιρ. 
καὶ ἡγαϑύνϑη) καὶ ηγαϑυνϑὴν 52, ς8. ΑἸά, 
ἀπεςείλαιῖι 114. 

ΨΙΙ1. Καὶ εἶπα] και εἰπὸν 44) 93») 1τοϑ. Εἰ ἐπὶ] α δὶ ςς.- Ἑΐ 

ἐπὶ τὸν βασιλέα ἀὠγαϑὸν] εἰ αἀγαϑὸον ἐπι τον βασιλεα 93, το8. δότω 
μοι ἐπιςολὰς] ἐπιξολας δοτω μοι 11, ςς. ἐπιζολᾶς] α δῖος 93) 1ο8. 
ἐπαρχὲς} ςρατηγους (ἔς ροιελ) 93, τἸοβ. ταέραν] τε τεραν 93, 
1τοϑβ. τὸ σοταμδ) -Ἐ ἐπιφολᾶς 93, τιοβ. ἕως ἔλϑω] εως αν παρα- 

γενομαι 93. τῶς ἂν σαραγενωμαι τοῦ. ἐπὶ ᾿16δαν] ἐπι [δα 11 
436. εν γὴ ἴ5δδὰ ΧΙ. εἰς τὴν Ιαδαιαν 93, τοϑ. 

ΜΠ. Καὶ ἐπιρολὴν] καὶ ἐπιγολας 93, τοῦ. ἐπὶ ᾿Ασὰφ] τρος 
Ασαῷ 93. τρὸς Ασαφατ τοϑ. φύλακα] τὸν φυλασσοντα 93, 1ο8. 
τῷ παραδείσου} τας ἡμιονες τα βασιλεὼς, καὶ τὸν παράδεισον 93. 108. 

ἜΕΜΕΨ ΚΝ -.νμΟωΟ....... -.- 

2- 

3- 

8. 

εἰ μὴ] ἀλλ᾽ ἢ ς8, 93, 

ῃ. 



ΚΕΦ... 

11. 

16. 

18. 

10. 

ΝΕΕΜΙΑΣ. 

δαγαί μοι ξύλα ςεγάσαι τὰς πύλας, καὶ εἰς τὸ τεῖχος τῆς πυύλεως, καὶ εἰς οἶχον ὃν εἰσελεύσομαι 
ν 

εἰς αὐτόν" χαὶ ἐδωχέ μοι ὁ βασιλεὺς ὡς χεὶρ Θεδ ἡ ἀγαϑή. Καὶ ἦλθον πρὸς τὸς ἐπάρχες τέ- 

ρᾶν τῇ ποταμβδ, χαὶ ἔδωχα αὐτοῖς τὰς ἐπιςολᾶὰς τ βασιλέως" χαὶ ἀπέςειλε μετ᾽ ἐμδ ὁ βασιλεὺς 
ἀρχηγᾶς δυνάμεως χαὶ ἱππεῖς. 

χαὶ πσονηρὸν αὐτοῖς ἐγένετο, ὅτι ἥχει ὁ ἄνϑρωπος ζητῆσαι. ἀγαθὸν τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ. 

. 9» εἰς “Ἱερεσαλὴμ, χαὶ ἤμην ἐκεῖ ἡμέρας τρεῖς. 

Καὶ ἤχεσε Σαναδαλλὰτ ὁ ᾿Αρωνὶ, χαὶ Τωδία ὃ ὅδλος ᾿Αμμωνὶ, 

Καὶ ἦλ-- 

Καὶ ἀνέςην γυχτὸς ἐγὼ χαὶ ἄνδρες ὀλίγοι μετ᾽ 

ἐμδ, χαὶ ἐχ ἀπήγίειλα ἀνϑρώπῳ τί ὁ Θεὸς δίδωσιν εἰς καρδίαν μ8 τῷ σσοιῆσαι μετὰ τ Ἰσραὴλ, 

χαὶ χτῆνος οὐχ ἔς! μετ᾽ ἐμδ, εἰ μὴ τὸ χτῆνος ᾧ ἐγὼ ἐπιξαίνω. ἐπ᾿ αὐτῷ. Καὶ ἐξῆλθον ἐ ἐν πύλη 

τῇ γωληλᾶ, χαὶ πρὸς ςύόμα “πηγῆς τῶν συχών, χαὶ εἰς πύλην τῆς χοπρίας" χαὶ ἤμην συντρίξων 

ἐν τῷ τείχει Ἱερεσαλὴμ δ αὐτοὶ χαϑαιρδσι, χαὶ πύλαι αὐτῆς κατεδρώϑησαν αυρί. Καὶ παρ- 

ηλϑον ἐ ἐπὶ α΄ύλην τ αἷν, χαὶ εἰς χολυμξήδϑραν τῷ βασιλέως, χαὶ οὐχ ἣν τόπος τῷ χτῆήνει ταρελ- 

ϑεῖ»ν ὑποχάτω μου, Καὶ ἥμην ἀναξαίνων ἐν τῷ τείχει χειμάῤῥου γυχτὸς, χαὶ ἤμην Φυνηρ ον ἐγ 

τῷ τείχει, χαὶ ἥμην ἐν πσύλῃ τῆς φάραγίος, χαὶ ἐπέςρεψα.. Καὶ οἱ φυλάσσοντες οὐχ ἔγνωσαν 

τί [ ἐπορεύϑην, χαὶ τί ἐγὼ ποιῶ" χαὶ τοῖς Ἰεδαίοις, χαὶ τοῖς ἱερεῦσι, χαὶ τοῖς ἐντίμοις, καὶ τοῖς 

σρατηγοῖς, χαὶ τοῖς χαταλοίποις τοῖς πποιδσι τὰ ἔργα, ἕως τότε οὐχ ἀπήγίειλα. Καὶ εἶπα πρὸς 

αὐτῆς, Ὑμεῖς βλέπετε τὴν τονηρίαν(ταύτην ν»» ἐγ ἧ ἐσμὲν ἐν αὐτῇ, “Πῶς Ἱερδσαλὴμ ἔρημος, χαὶ 

αἱ πύλαι αὐτῆς ἐδόϑησαν πυρί" δεῦτε, χαὶ διοικοδομήσωμεν τὸ τεῖχος Ἱερεσαλὴμ, χαὶ ἐχ ἐσό-: 
μεϑα ἔτι ὄνειδος. Καὶ ἀπήγ[ειλα αὐτοῖς τὴν χεῖρα τῷ Θεξ ἥ ἐς! ν ἀγαθὴ ἐ ἐπ᾽ ἐμὲ, χαὶ πρὸς τὸς 

λόγους τοῦ βασιλέως ὃς εἶπέ μοι" χαὶ εἶπα, ᾿Αναςῶμεν, χαὶ οἰχοδομήσωμεν' χαὶ ἐχραταιώσησαν 
ε ρ 9 9. ν0 9 κ 9 ΄ 

αἱ χεῖρες αὐτῶν εἰς τὸ ἀγαθόν. 

τῶν Ἡμίονων τοῦ βασιλεως καὶ τον Φαραδεισὸν ιΖ1. ὃς ἐς!] ὡς εςῖν 
93.- ὥρε δᾶναι) κα ὡξε 44. καὶ ϑεναι γι. δῆναί μοι] ττ. ς8. 
ςεγάσα!] ργϑτοϊῖ. τὰ 93» 1οϑ. τὰς πύλας] -Ἐ της βαρεως ΤῈ ΟἰΚΕ 
93. 1οϑ. Οὐρὶ. καὶ εἰς οἶκον ὃν] α ον ΧΙ. καὶ εἰς οἶκον ὃ ον 
εἰσελεύσ.} καὶ εἰ οἰκοὸν εἰσελευσ. 44. οἶκον] ὈΡΓΉ, τὸν το8. ὃν 
εἰσελεύσ.} ῥρταεπηῖξ. εἰς 93» ιοϑ. λένε, 
243,) 248. Οοπιρί. ΑΙά. καὶ ἔ ἔδωχέ μοι] α χᾶν 93. ὡς χεὶρ Θε5] 
καΐα τὴν χείρα τὰ Θεὲ με 93) 1ο8. ἡ ἡ ὠγαϑη)} ἢ 44,119. τὴν ἀγα» 
ϑὴην ἐπ᾿ ἐμὲ 93) 108. -{ ἐπ᾽ ἐμὲ (πυρὶ. 

ΙΧ. πέραν] ΡγγΑΪ. τοῦ 93,) το. ὄρχηγὲς} αφχοντα 93, 
1ο8. ὄρχηγ. δυνάμεως) ἀρχηγ. καὶ δυνάμεως 436. ὠρχηγ. τῆς 
δυνάμεως ΑἸεχ. 

Χ. Σαναξαλλὰτ)] Σαναδαλατ (ἢς ἱπτ4) 44) 93) τού. Οοτηρὶ. 
Σαναξαλλαλ 64, 243. Σαναξαλλα (ἢς ροῆελ) γ4. Σαναξδαλαλ 
(ἂς ἰη8) 248. ὁ ᾿Αρων)] ὁ Αρρωνε 44. τῶ Αρωνι (ἔς ἐπ.) 74. 
ὁ Ὡρωνιτὴς 93, τοβ8. ὁ Αρωνιτῆς 121. καὶ Τωξία] καὶ Τωξιας 44, 
ξζ) ς8, 93, τοϑ, τ21. Οορ. Αμμων] Αμμὼν ς8. ῥγαιηϊ. ὁ 
64, τού, 134) 243) 248. Οομρῖ. ΑΙά. ΑΙεχ. ὁ Αμμανιτῆς 93. ὃ 
Αμμωνιτῆς 1ο8, 121. ὅτι ἧκε!] ργβετηϊῖ. καὶ ελυπηϑησαν 93, 108. 

Οὐομρὶ. αοτι α36.ΨἩ. ὃ ἄνθρωπος] κα ὁ 11, 44, ς 4» 64, 71») 74γ 93» 
τού, Χ19) 134) 243,) 248. Οὐπρ]. ΑἸεχ. 

ΧΙ. Καὶ ἥλιον] καὶ ηλϑὲν ςς. καὶ παρεγενόμην 93. 108. 
ΧΙ]. : καὶ ἄνδρες ὀλίγοι) καὶ ολιγοι ἀνδρες ς-8. ἄνδρες] οἱ αν» 

ὃρες 124- ἀπηγίειλα] απηγίειλαν 93. τί ὁ Θεὸς] οτι ὁ Θεος 64, 
το8, 243, 248. Οοτηρῖ. ΑΙά. δίδωσιν] δίδωσι μοι «8. εἰς καρδίαν 
μου] ἐν καρδια μου ςς. εἰς τὴν καρδιαν μου 93) τοϑ. τὰ ποιῆσα!) 
ἜἜ τὴ [ερεσαλημ 93: Ἔ την Ϊερουσαλημ, 1ο8. μετὰ τοῦ Ἰσραὴλ] 
Ρτρεπηε, Χαὶ 935) 108. μετὰ τῆς Ἱερουσαλὴμ Οὐοπιρὶ. ἐκ ἔς] οὐκ 
ἣν 93.) 1᾽οϑ. μετ᾽ ἐμ5] - αλλο 93, το8. εἰ μὴ τὸ κτῆνος] α τὸ 

χτῆνος 71. ᾧ ἐγὼ] ὃ ἐγω 1Π], 44, 64, 71, 745 τού, 119, 236, 248. 
Οομπηρὶ. ΑἸά. ἐν ὡ 93. το8. ἐπιδαίνω] ἐπεδαινον 93) 108. ἐπ᾽ 
αὐτῷ] ἐπ᾿ αντο ς8, γ1,) τού, τ19, 236. 

ΧΙΠΠ. ἐν πύλῃ] δια της ὥυνλης 93» 1ο8, Οοπμρρῖ. 

του γωδηλα 44, 74) τούς 119, 120, 121) 134, 226. του γωλελα ς8. 
γοϑοῖλα 71. γωλιλα νυχτὸς 93. τῆς γωλπλα γυχτος 1ο8. γαὶ νυκ- 
τὸς Οοπιρὶ. καὶ πρὸς--- κοπρίας] καὶ πρὸς ςόμα δεύτερον (ὑεγιμι) 
καὶ ἕως εἰς ττύλην τῶν τοηγῶν Οοάσεχ τηι15 δεΓρΊϊ. καὶ τορὸς φόμα] 

καὶ καΐα τοροσωπον 93, 1ο8. κα καὶ 443. Οοπιρὶ. ΑἸάΔ, πηγῆς τῶν 
συχῶν] τῆς γὴς τὰ δρακούΐος ο3. τῆς πηγης τοῦ δρακούΐος το. τῶν 
συκῶν] τῷ δράκοντος (οπιρὶ. εἰς τούλην] εἰς τὴν τουλὴν 93) 108. 
καὶ ἤμην συντρίδων] καὶ σνέτριβον ἐν ϑλίψει ψυχῆς 1ο Οοάϊοες ϑεγρὶὶ. 

σνντρίδων] καΐανοων 93,) τοῦ. ΟοΙΏρΙ. ἐν τῷ τείχει] τοῖς τείχεσιν 
γο:ε. 1Π. 

τῷ γωληλὰ) 

εἰς αὐτόν] προς αὐτὸν ό4.: 

᾿κατανοῶν (ΟΠΡΪ. 

, καὶ οἰκοδομήσομεν ΑἸά. 

Καὶ ἤχεσε Σαναξαλλὰτ ὃ ᾿Αρωνὶ, χαὶ Τωδίᾳ ὁ ὅδλος ὁ ̓ Αμ- 

᾿ ὃ αὐτοὶ] ὃ αὐτῶ ςς. ὃ αὐτὸ 243,248. ὃ αὖ- 
τοὶ καϑαιρξσι)  {8. τοῖς καΐεσπασμενοις 93, τοϑ. (οπηρ. καὶ 
“αύλαι] καὶ ταις συλαις 93) τοϑ. (ομηρὶ. καὶ αύλαι ἄς. τὰ ἤπ. 

ςοπι.} αὶ 71. κατεδρώϑησαν) ταῖς ἀνηλωμένοις (ς) 93. ταις ανη- 
λωμεναις τοϑ. . ΟομρΡί. τυρί ] ῥταυαῖῖ. ἐν ΑἸεχ. 

ΧΙΝ, ἐπὶ τύλην] ἐπι τὴν τῦυλὴν 93, 110. 
93) 121. Οοπιρὶ. τῆς συγῆς (Π0) 1οβ. 
(οδίς.) γι. εἰς κολυμξήϑραν] ἐπὶ τὴν κολυμθήϑρα (δ) 93. 
τὴν κολυμξηϑραν 1τοϑ. κτῆνει} ΧΤριγὴ 134. 

ΧΥΝ. ἤμην ἀναβαίνων] ἀνεξαινον 93) 108. ααναδαινων 121. ἐν 
τῷ τείχει 1] α 93, τοϑ. Οὐπρ. χειμάῤῥου] χειμάρρους ςς. δια 
τε χημαρρε 93. δια τὰ χειμαρρε τοϑ. Οοαιρί. της φαράγίος 121. 
καὶ ἥμην 231 α πμῆν 44. ςξ8.. καὶ ἤμην χα" -φαραγῖος) κα οὐπὶ 'π- 
ἰεπηϑά, 71, 121. ἤμην συντρίδων] κατενοαν 937) το8. συντρίξω») 

ἐν τῷ τείχει 25} τω τεχἢ 93. λα ἐν 1οϑ."Οομηρὶ. 
ἐν τούλῃ] ἐν τὴ πυλὴ ςς,) 749.93, τοϑ. Οοπρὶ. Αἰά. 
καὶ ἀνεγρεψα,, καὶ διηλθὸν δια τῆς τυλης Γαι 93) 1οϑ, 12:1. 

ΧΥῚΙ. Καὶ οἱ φυλάσσ.} οἱ δὲ φυλασσ. 43, 1ο8, 121. τί ἐπο- 
ρεύϑ.] οτι ἐγὼ ἐπορευϑ. 93. τι ἐγὼ ἐπορευϑ. το8Ὦ. καὶ τοῖς ἐντί- 
μοις] α 71. καὶ τοῖς Λενιταῖς 93) 1ιο8. καὶ τοῖς ςρατηγοῖς] λ ἢ], 
ξζ. καὶ τοῖς ἀρρζσιν 93) 1ο8. καὶ τοῖς καταλ.] α καὶ 243, 248. 
ΑΙΔ. α τοῖς Οοπρὶ. καϊαλοίποις} λοιποις 93, ᾽ιο8ι, ἕως τότε) 
ως τοτὲ ζς. οὐκ ἀπήγίοιλα) οὐκ απηγίειλε 44. οὐκ ἀνηγγολα 

93. 
ΧΥ͂ΤΙ. Καὶ εἶπα] και εἰπὸν 44, 93» 1ο8. 

93. 108. βλέπετε] βλεπεται 9,.:.Ὁ τὴν πονηρίαν ταύτην] α ταὺυ- 
τὴν 1, ΧΙ; 44) ςξ, γ1,), 74) τού, 110» 134. ΑΙεχ. “εἰς τὴν τγονηριαν 
ς8. τὰ κακα 93, το. ἐν ἢ] εν οἷς 93,108. ἐν αὐτῃ] ἐν αὐτοις 
93» 198. πῶς Ἱερασ.} τως ἡ Ιερεσ' 447. το8. ἰδύϑησαν πυρί } 
πυρικαυςοι 93) 108. δεῦτε καὶ] δευτε δὴ και ς8.ἁ. διοικοδομήσω- 
μεν) οἰκοδομησωμεν ΧΙ, 445) 58, 93; τοῦς τὰ 121. οἰκοδομησομεν 

γι. δὴ οἰκοδομήσωμεν ΑΙά. -: 

93. 1ο8. Οοιρί. 

ἐπὶ 

ΧΥΠΠ. ἥ ἰγιν ἀγαϑὴ] τὴν ἀγάαδὴ (80) ἥ ἐγιν 93. ἀγαθὴν ἥ ἐςὶν 
1ο8. τωορὸς τὲς λόγους] α ρος ΧΙ, 44) ςζ», 71) 74) τού, 121, 134, 
436, 448. Οοπηρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ.. σερι τῶν λογων 93) 108. οὃς εἶπε} 
ὃν εἶπε 93. ὧν εἰπε τοθβ. ἃς εἶπε--οἰκοδομύσωμεν] α εἰπὶ ἱπεεττηεὰ. 
γι. καὶ εἶπα] καὶ εἶπαν ΧΙ]. και αὑτοι εἰπὸν μοι 93. 1οβ. 

εἶπον Οοπρ. ᾿Αναςῶμεν] αναςήσομεν ςξ: καὶ ὶ οἰκοϑομήδωμον 
αἱ χεῖρες αὐτῶν] καὶ ἡ χεῖρ ἀντῶν τοϑ. 

εἰς τὸ ἀγαθόν] α το ςς, 93ν 1τοϑ. Αἰεχ.. 
ΧΙΧ,. Καὶ ἤκεσε] καὶ ἤκασαν Οοάεχ υπυ8 δ8εγ}. 

λῶτ] Σανβδαλλατ ΧΙ. Σαναδαλὰτ Οοάεχ υππὺς ϑεηξῖ. 
Κ 

Σαναβαλ- 
ὁ ̓ Αρων)] 

τὰ αἷν] τῆς τῆγὴης 
οἷϊν]} αἰνα ΧΙ, ςςιι βειμ - 

καὶ ἐκίςρεψα) 

πρὸς αἰ αυτοις" 

καὶ 

τὴς 



ΝΕΒΕΜΊΙΑΣΣ. 

μωνὶ, χαὶ ΓΤησὰμ ὁ ᾿Αραδὶ, καὶ ἐξεγέλασαν ἡμᾶς, χαὶ ἦλθον ἐφ᾽ ἡμᾶς, χαὶ εἶπον, Τί τὸ ῥῆμα 
“χοῦτο ὃ ὑμεῖς ποιεῖτε; ἢ ἐπὶ τὸν βασιλέα ὑμεῖς ἀποςατεῖτε: Καὶ ἐπέςρεψα αὐτοῖς λόγον, χαὶ 2ο. 

εἶπα αὐτοῖς, Ὃ Θεὸς τϑ᾿ ὀρανᾶ αὐτὸς εὐοδώσει ἡ ἡμῖν, χαὶ ἡμεῖς ὅδλοι αὐτᾶ καδϑαροὶ, χαὶ οἰχοδο-- 
μήσομεν' χαὶ ὑμῖν ἐκ ἕςι μερὶς χαὶ δικαιοσύνη χαὶ μνημόσυνον ἐν Ἱἱερεσαλήμ. 

ΚΑΙ ἀνέςη ᾿Ελιασδδ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας, χαὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτθ οἱ ἱερεῖς, χαὶ ὠχοδόμησαν τὴν αύ- 
'λην τὴν ποροξατιχήν' αὐτοὶ ἡγίασαν αὐτὴν, χαὶ ἔςησαν ϑύρας αὐτῆς, χαὶ ἕως πύργε τῶν ἑχατὸν 
ἡγίασαν ἕως πτύργξ ᾿Αναμεήλ. 
χἂρ, υἱΒ ᾿Αμαρί. 
τὴν, χαὶ ἐςέγασαν ϑύρας αὐτῆς χαὶ χλεῖϑρα αὐτῆς χαὶ μοχλὲς αὐτῆς. 

ΝΥ͂Ν ρϑ 3 ἰδ ε," ε Ν ΝΌΟΝ ρὸ ς “9 

Καὶ ἐπὶ χεῖρας ἀγδρὼν υἱὼν Ἱεριχώ, χαὶ ἐπὶ χεῖρας υἱῶν Ζακ- 
Ἁ, Ὰς ΄ Ν 9 ν 9 .κνΝ9 ’ 3 ΝΥ 4 φ 

Καὶ τὴν πύλην τὴν ἰχϑυηρᾶὰν ὠχοδόμησαν υἱοὶ ᾿Ασανά" αὐτοὶ ἐςέγασαν αὖ- 
Σ.  ΦΝ. ρμο  »νὍὋ 

Καὶ ἐπί χείρ αύτων 

χατέσχεν ἐπὶ Ῥαμὼν υἱξ Οὐρία, υἱβ ᾿Αχχώρ' χαὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν χατέσχε Μοσολλὰμ υἱὸς 
Βαραχίου, υἱ Μαζεξήλ' χαὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν κατέσχε Σαδὼχ υἱὸς Βαανά, Καὶ ἐπὶ χεῖρα αὖ- 

τῶν κατέσχοσαν οἱ Θεχωΐμ, χαὶ ἀδωρὶμ οὐχ εἰσήνεγκαν τράχηλον αὐτῶν εἰς δδλείαν αὐτῶν. Καὶ 
τὴν πύλην ἰασαναὶ ἐχράτησαν ᾿Ιωϊδὰ υἱὸς Φασὲχ, χαὶ Μεσελᾶμ υἱὸς Βασωδία' αὐτοὶ ἐςέγασαν 

αὐτὴν, χαὶ ἔςησαν ϑύρας αὐτῆς χαὶ χλεῖϑρα αὐτῆς χαὶ μοχλὲς αὐτῆς. 

ὁ Ὡρωνειτης 93. ὁ Αρωνιτῆς 1ο8, 121. ᾿Αρωνὶ (ἔπε απουϊο) Οοάεχ 
τυ δε. καὶ Τωξία] καὶ Τωξιας ΧΙ, 44) ς8, 93, 108, 121. 
Οοιηρὶ. καὶ Τεδία Οοάεχ ὑπυ5 ϑεγρὶ. ὁ δδλος ὁ ̓ Αμμωνὶ] κα 71. 
ὁ ̓ Αμμων!] α ὁ "1, 44, ςς, 8. ὁ Αμμανιτὴς 93. ὁ Ἀμμωνιτὴς τοϑ, 
121. καὶ Γησὰμ) καὶ Γησαν τοβ. ὁ ̓ Αραξ!}], 44, γ1. ὃ 
Αραψ 93; 1το8, 121. ἐξεγέλασαν ὑμᾶς] ἐξεμυκτηρησαν ὑμᾶς" καὶ 
καὶ κατευφροναν ἡμῶν 93. εζεμυχκτήρισαν ἡμᾶςγ και καΐεφρονεν ἡμας 
χγοϑ. καὶ ἦλϑον] καὶ ηλϑαν ΧΙ. καὶ ἦλθον ἐφ᾽ ἡμᾶς] καὶ καῖε- 

φρόνεν ἡμῶν ΟοπιρΙ. καὶ εἶπον] καὶ εἶπαν 11, ΧΙ. -Ἐ ἡμιν 91, 
1οϑ. ΤΙ τὸ ῥῆμα τῶτο} κα τᾶτο 44. Αἰά. . ὃ ὑμεῖς ποιεῖτε] α ὃ 
ΧΙ, ςς. ποιεῖτε] σοιειται 93. . ἢ ἐπὶ] λ ἡ ΧΙ. 
β8ι. οοπι.} " 7γ4. ἢ ἐπὶ τὸν βασιλέα] μη καῖα του βασιλεως 93, 
χΟϑ. 

ΧΧ. Καὶ ἐπέςρεψα αὐτοῖς λόγον] α 8,71. καὶ εἶπα αὐτοῖς] 

κῶϊ εἰπὸν 44. εἶπα} εἰπὴν 93) 1ο8, 248. (πρὶ. αὐτὸς εὐο- 
δώσει} α αὐτὸς 71. κατευθύνει 93. αὐτὸς κατευϑυνει 1ο8. ἦρι 
2τοίρεγανίε Ταιςὶξ, Οα]. ἡμῖν} μας 11. νμιν 93. καὶ ἡμεῖς] και 
ὑμεῖς 93..- δᾶθλοι αὐτῇ} ῥγεπηϊ. οἱ 93. δξλοι αὐτοὶ ΑΙά. κχαϑα- 
601} -“Ἑ αναςησομεϑα 93» τοδ, 121. “-Ἐ καὶ ἀναγησώμεϑα Οογρρὶ. 
2ηρενπες Το ξ, Οα]. καὶ οἰκοδομήσομεν] καὶ οἰκοδομήσωμεν. 445 93, 
τού. (134. οοττ.) Οὐμηρὶ. καὶ οὐκ οἰκοδομησομὲεν 64. καὶ ὑμῖν] 
ὑμῖν δὲ 93, (τοϑ. υἱὲ νἱάεζιτ.) το τ. νοόὲς ἀμίεπε Τλιςὶξ, Οἱ. ἐκ ἔς!] 
οὐκ ἐσᾶι τῖ9. μερὶς} μερος 93. καὶ δικαιοσύνη] α 71. καὶ 
δικαιοσ. καὶ μνημόσυνον] 3: πεφιε νπερεῖο Ἰωὰς Ε, ΟΔ]. 

1. Ἐλιασὰδ] Ελεισεῦ 11. Ἑλισεθ ΧΙ. ΑΙεχ. Ἑλιαχκβδ ς-8. αυ- 

τοὶ] ἄἀντοῖς ς-θ. αὐτοὶ ἡγίασαν αὐτὴν] , γ1. ἡγίασαν 19} ρτῶ- 
τηΐττ. καὶ ς8, ϑύρας αὐτὴ} ργαπηϊτ, τὰς 93» 1ο8. ἕως πύργου 
τῶν ἱκατὸν] ἐως ἑκᾶτον ς8. ες Τῇ συργα τὰ Κυριε 93» 108. ἡγία- 
σαν 011] λα ςς. καὶ ηγιᾶσαν αὐῇον χάν ἐγησαν τᾶς υρας αὐτῆς 03. 
καὶ ἡγίασαν αὐῇον τοϑ. ἔνα αὐτὸν Οοιρρὶ. ἕως τούργου] Ρταιηϊῖ, 

καὶ 44. κ 71. καὶ τως ΤῈ Ὄυργε 93. Αναμεήλ] Ανανεῆλ ες. 
Οομπρρὶ. λ 71. τὰ Ανενεῆλ 93. Ανενεὴλ 1οϑ, 

11. ἐπὶ χεῖρας 15} ἐχόμενα αὐτῇ 93: ιο8. - αὐτῷ Οομηρὶ. 
ἀνδρῶν υἱῶν] ἴτ. 44) ς8, 64,71, 134. ΑἸεχ, οἱ ανδρες 93) τοϑ. ανιων τού, 
110) 121,)248. ΑΙά, φκοδόμησαν ἄνδρες Οοπιρὶ. Ἱεριχὼ] Ιερυχω 
τιοό. Ἰερειχὼ ΑΙεχ. ἐπὶ χεῖρας υἱῶν] α 71. ἔχομενα αὐτὰ ὠχο- 
δομησεν 935 1ο8. ἐπὶ χεῖρας αὐτῷ ὠκοδόμησεν Οοτηρ!. κα υἱῶν ΑΙΑ, 
Ζακχὲρ] Ζαξαερ Π. καὶ Ζακχωρ 44. Χακχερό4ᾳ. Ζακχε 243, 
348. ΑΙά. υἱὰ ᾿Αμαρί] νιος Αμαρει 93. υἱος Αμαρι το. Οοιηρὶ. 
᾿Αμαρί) Μιαρν ΠῚ. Αμανι 243; 248. ΑΙά. 

11. Καὶ τὴν τύύλην--ἰςέγ. αὐτὴν] , οὐπὶ ἰηίεγηιοα, 7:1. Καὶ 
τὴν αύλην-- ̓ Ασανά!] Ῥογίαια συέτο ρὲ πίω “ἀἰεανενμη! δ ἄμπαας:. 

Ηϊεοθ. τὴν ἰχϑυηρὰν) τὴν ἰσχυραν ΧῚ. τὴν ὑχϑυϊκὴν 93. Τὴν 
ἐχϑυκὴν τοῦ. ἰχϑυηραν ἐχϑιερβῶν Οοάεχ πὶ ϑετρὶ!. Ομαΐυοτ- 

ἀκοῖπη, οὐπὶ Νεπεῖδ, νεχϑιυρβᾶν. ΟΠη 65 ΠΟΥΤΙρία, (οἰ!οεῖ εχ ποῦ ἴη- 
ταργείδία νος ἰχϑνηρᾶν. υἱοὶ ᾿Ασανά] ρταεπηῖῖ, οἱ «8,64. ᾿Α- 
σανά]) Ασαν 1]. Σεννα 93. Σεννᾶαν 1οβ. αὐτοῦ} ῥγαεπυϊτε, καὶ 
11. τοι ςς. αὐτοὶ ὅζτο. δὰ βΆη. ςοῃ,.] ἐφ ἐεχέγωπε ἐαπι, εἰ βαΐκε- 
γαπῇ ναἶναι, εἰ σαι, εἰ νεδξει, Ἡετοα, ἐςέγασαν τ"---ἰρέγασαν 2} 
α ἈΪιασαῖγ, οὐπὶ ἰηιοιτηθί. τζῚ. καὶ ἐγέγασαν] καὶ ἐξησαν ξ8) 93» 

Ἅ ; 
ἢ ἐπὶ ὅτς. τὰ 

Καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν 

τοϑ. ΑἸιεχ. 

τας 93» 108. 
αὐτῆς 93» 1τοϑ. 

αντῆς 93) 10 Ρ: 

ΙΝ. καὶ ἐπὶ χεῖρα 1 τ᾿ --καὶ ἐπὶ χεῖρα. 29}. ἰτεγιῖτ. οἰ πΊ ἰηῖοτ- 
πηοά. γι. “καὶ ἐπὶ χεῖρα τ᾿ - χαὶ ἐπὶ χεῖρα 3]  ΔἸτεπιῖτ. οὐπὶ ἷπ- 
ταπηοά. τοό. ἐπὶ χεῖρα 19] ἐπὶ χειρας 1Π|, ςς, 243, 248. Οοηρὶ. 
ΑΙ4. εχομενῶ 93. 1τοϑ8. ἀπὸ χειρὸς Οὐάεχ ὑπὶ5 5εγεῖ. κατ- 
ἔσχεν] ἐκραταίωσεν (ἂς ἰη8) 93, το8. κατέσχον Οοάεχ ᾿ηι5 ϑεγρῖϊ. 

ἐπὶ Ῥαμὼϑ)] απο Ῥαμωϑ ΧΙ, ς2, ς8, 64, 745) 1107) 1219) 134, 243. 
ΑΙά, ΑΙεχ. Μαριδ 93. Μαριμωϑ' τοϑ. Οομιρὶ. α ἐπὶ (οάεχ ὑπὺϑ 
τς υἱξ Οὐρία] υἱος Οὐριε 93» 108. υἱὸς Οὐρία. Οοπιρὶ. καὶ 
υἱοὶ Οὐρὲ (ὐοάεχ ὑπι5 ϑεγρὶϊ. υἷα ̓Αχκώς] υἱοὶ ̓Αχωδὲ Οοάεχ ὉΠ} 
ϑεγρῖὶ. ᾿Ακχώς] Λκως 11. ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν 29} μετ᾽ αὐτων 93. 
μετ᾽ αὐἷον τοΒ. πὸ χειρὸς αὐτῶν Οὐάεχ ὑπιι5 ϑεγρὶ!,. κατέσχε 19} 

κατέσχον Οοάεχ ὑπὰ5 δεγρὶ,,. κατέσχε 1" --κατέσχε 25}, ΔἸτετιτ, 
οὑπὶ ἰηϊεττηοά. 11, ΧΙ. Μοσολλὰμ] Μεσολλαμ 93. Μοσσολὰμ 
Οομρρὶ. Μοσολῶμ, Οοάεχ ὑπι5 ϑεγρὶϊ. υἱὸς Βαραχίου] υἱὸς Βρα- 

χίου ΑΙά. υἱὸς Βαραχὶ Οοάεχ υπυ5 δεῦρ. Μαφεδήλ) Μασιζε- 

δηλ ς8, 64, 745» 119, 121, 134) 236, 243. Μασσηζαξεδ 92. Μασ- 
σιζαδεὃ το. Μασεζεδηλ 248, Οομηρί. Μασεζείηλ ΑἸεχ. ἐπὶ 
χεῖρα αὐτῶν 3 ΕΣ ἐπι χειραᾶς ἄντῶν ς3. ἐχόμενα αἀντου΄ 93) τοϑ. 
κατέσχε ἫΠΣ τ χέρα αὐτῶν ἴῃ οοη). {64.} α ουτη ἱπιοττηδά, ς8. Παρεῖ 
ἴῃ Ἑδματαῶ.. πύϊποτε ΑἸεχ. Σαδὼκ] Σαδὸβκ ΧΙ, 93, τοϑ. Σαδουκ 

ϑύρας αὐτῆς] τὴν τυλὴν τὴν ἐχϑυραν 71. μΓατηϊῖ, 
καὶ χλεέῖϑρα, αὐτῆς} α ἀυτῆς 44- καὶ τὰ κλειϑρα 

καὶ μοχλὲς αὐτῆς} α αὐτῆς 71. καὶ τῆς μοχλες 

64) 715) γ4ν τοῦ, 1109») 1219) 134) 243. Σαϑαγὰ ΑΙά. Βαανά] Βα-᾿ 
ναῶ 91.) 108. ΄ 

Υ. ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν] ἐχομένα αὐτῶν͵ 93) 1ιο8. κατέσχοσαν) 
κατέσχον ξζ) 58, 64, 71) 74.) τού, 110) 1345 236, 243, 248. Ομ]. 

ΑΙ4. ΑΙεχ. εκραταιωσεν 93. ἐκραταίωσαν το. Θεκωΐμ] Θεκωιν 
11. Θεκωειμι ς8, 64, 93, 1ο8, 248. Οοιηρὶ. ΑἸεκ. Θεκοεὶμ ΑἹά. 
ἀδωρὶμ] αδωρηεμ 11. αδωρην 111. αδωρημ 44.564, τού. αδορημ. 74. 
οἱ ἐσχυροι ἀντῶν 93, 1ο8. δωρημ 134. αδωρειμ 248, ΑΙ4ά. ἰσχυροὶ 
αὐτῶν Οοπρρὶ. τράχηλον αὐτῶν) τραχηλον ἑαυτῶν 445, 74) τοῦ, 
110, 134) 236. ΑΙεχ., εἰς: δουλείαν αὐτῶν] εἰς ϑελειᾶν ἑεανυτὼν ε8. 
ἐν τὴ δαλεια τα Κυριε 935 108. εἰς δονλείαν τῇ χυρίου αὐτῶν Οοπηρὶ. 

ΨΙ. Καὶ τὴν πύλην] τὴν δὲ τουλὴν 93) 1083. Καὶ τὴν πύλην 
ὅς. δὰ Άπ. οσοπ|. 12.] 53. ἰασαναὶ] ιασανα 1], 2.4.3. τϑ ἰσανα 
ΧΙ. τε ιασανὰ 449 64. 715) 248. (ὐοιηρί. του αἰσανὰ 74. 106, 10, 

1345) 236. ΑΙεχ. τὴν ἴσαν εἰς ἀνὰε (ἢς) 93. τὴν ἰσαΐσανα (πιᾶγρ. 
τῆς σαλαιας) τοϑ. Αἴσανῶ τῶτ. ργϑπηξι. τὸ ΑἸ4, ἐκράτησαν} 

ἐκραταίωσεν (ἢο 'πῖ4) 93. ἔκτισαν το [Ιωϊδα] Ιαδὰ ΧΙ. Ἰωδὰ 
44. Οἵἴδα 64. ΑΙά. Ιωδαε 93, τοϑ. ὁ ̓ Ιδὰ λ4,. Ὠἴδια 448. Ὦ;- 
δὰ Οοιιρὶ. Ἰωειδὲὰ ΑΙεκ. Φασὲκ] Φασσει 93. 
Μεσσελαμ 93. Μεσολλαμ 10. Βασωδία} Βαδια 11. Βασιδια 
93.» το8. ϑύρας αὐτῆς] ργργαῖε, τας 93» ᾽ιο8, αὐτῆς τ --αὐ- 
τῆς 2.] λα οὑπὶ ἰηϊεττηοὰ, 71. κλείϑρω αὐτῆς] ῥγαηντ, τὰ τοϑ. 

καὶ μαχλὲς αὐτῆς---ἰπὶ χεῖρα αὐτῶν ἴῃ οουι. 8.1 μαδεῖ 'π ομαγαδι. 
ταΐποσε ΑΪοχ. 

ΝΙ:. Καὶ ἐπὶ χεῖρα] και ἐχομενα 93, 108. ἐκράτησαν] ἐκρα- 
τῆσε 64, 71) 74) τοῦ, 110. 121) 134» 236, 248. ΑἸά. εἐχραταίωσαν 
τοβ. Μαλτίας---ἐχράτησεν ἴῃ σοῃλ. [64.] α οὐπὶ ἱπίετηθά. 11. 

ΚΕΦ. 

Μίέσελὰμ) 

ΚΕΦ. ΤΙ. 



ΝΕΕΜΈΊΙΑΣ. 
ΚΕΦ. Π]. 

ἐχράτησαν Μαλτίας ὁ Τ᾽ αδαωγίτης, χαὶ Ἑὐάρων ὃ Μηρωνωθίτης, ἄνδρες τῆς Γαξαὼν χαὶ τῆς 

14. 

τό. 

᾿ ρατῶν ΟΟΠΡΡΙ. 

. Μασφὰ ἕως ϑρόνου τῇ ἄρχοντος τῷ ππέραν τὰ ποταμΒ. Καὶ τοαρ᾿ αὐτὸν πτπαρησφαλίσατο Ὀ- 
᾿ εκ » Ν, », ΣΝ ρ᾿ ὌΝ» », . 3 ᾽ εκ “Ὅς δ. Νς, 

ζιὴλ υἱὸς ᾿Αραχίε τουρωτῶν" χαὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν ἐχράτησεν. Ανανίας υἱὸς τ ῥωχεῖμ, χαὶ χατέ- 

λιπον ᾿Ιερεσαλὴμ ἕως τοῦ τείχους τοῦ πλατέος. Καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν ἐχράτησε Ῥαφαΐα υἱὸς 
Σδρ, ἄρχων ἡμίσεας ππεριχώρου Ἱερεσαλήμ. Καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτὼν ἐχράτησεν ᾿Ιεδαΐα υἱὸς Ἔρω- 

μᾶφ, χαὶ χατέναντι οἰχίας αὐτϑ' χαὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῇ ἐχράτησεν ᾿Αττὰν υἱὸς ᾿Ασαξανία. ἃς 

Και 

δεύτερος ἐχράτησε Μελχίας υἱὸς Ἡρᾶμ, χαὶ ᾿Ασὲξ υἱὸς Φαὰτ Μωᾶξ, χαὶ ἕως πτύργου τῶν ϑα- 

γερίμ. Καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῇ ἐχράτησε Σαλλὲμ υἱὸς ᾿Αλλωῆς, ἄρχων ἡμίσους περιχώρου Ἵερου- 
Ἁ Ξ|ἈΑΚ Ἁ, ε ’ 9 .Ὁ 

σαλὴμ, αὐτὸς χαὶ αἱ ϑυγατέρες αὐτϑ. Τὴν σύλην τῆς φάραγίος ἐχράτησαν ᾿Ανὲν χαὶ οἱ χατ- 
μῶ ,΄ 3 ῃς 3 3 Ὁ .»ν» ά ἉἙἉ ρῶ ι 3. Ὅ0 ςς 

οἰχᾶντες Ζανω" αὕτοι ὠχοδόμησαν αὐτὴν, χαὶ ἐςησὰαν υὐρᾶς αὑτῆς χαι χλεῖνρα αὐτῆς χαὶ μοχ- 

λᾶς αὐτῆς, χαὶ χιλίους πσήχεις ἐν τῷ τείχει ἕως τῆς “πύλης τῆς χοπρίας. Καὶ τὴν τσύλην τῆς 

χοπρίας ἐχράτησε Μελχία υἱὸς Ῥηχαξ, ἄρχων περιχώρου Βηϑαχχαρὶμ, αὐτὸς χαὶ υἱοὶ αὐτϑ' 
15.. χαὶ ἐσχέπασαν αὐτὴν) χαὶ ἔςησαν ϑύρας αὐτῆς χαὶ τλεῖϑρα αὐτῆς χαὶ μοχλὲς αὐτῆς. Τὴν δὲ 

πύλην τῆς πηγῆς ἠσφαλίσατο Σαλωμὼν υἱὸς Χολεζὲ, ἄρχων μέρους τῆς Μασφά' αὐτὸς ἐξῳχο-- 

δόμησεν αὐτὴν χαὶ ἐςέγασεν αὐτὴν) χαὶ ἔςησε τὰς ϑύρας αὐτῆς χαὶ μοχλὲς αὐτῆς" χαὶ τὸ τεῖ-- 

χος χολυμξήϑρας τῶν χωδίων τῇ χϑρᾷ τῇ βασιλέως, χαὶ ἕως τῶν χλιμάχων τῶν χαταξαιγουφῶν 
ἀπὸ πόλεως Δαυίδ, ᾿Οπίσω αὐτῷ ἐχράτησε Νεεμίας υἱὸς ᾿Αζαδᾶχ, ἄρχων ἡμίσους περιχώρου 

Γαδαωνίτης] Γαδαωνειτῆης 934. Εναρων] Ισερειν 93. ἴαρι τοϑ. 
Ααρων 119. Οοπιρί. Ιαριμ 121. Εναρωνι 248. Μηρωνωθίτης] 
Μηρωναϑαιος 935) 1ο8. Μυρωνοϑίτης το6. Μακρονωθίτης τό. Γα- 
δαὼν] Γαξαωνι τιοϑβ. Μασφὰ] Μασφαι (επιεπάδτιιπ) εχ Μασφε) 
119. Μααφά Αἰά. ἕως ϑρόνου] εως τὰ ϑρονε 93) τοϑ. ᾿ 
ταμδ] τε σεννὰ 93. τὰ εννὰ 108. | ᾿ 

ΜΠ. παρ᾽ αὐτὸν] ἔχομένα ἀντῶν 93) 1ο8. ταρ. αὐτῶν τοῦ, 

119) 121. ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν (οπιρί. ᾿παρησφαλίσατο] ἐκραταιω- 
σεν 937) 108. τταρησφαλισαντο 248. ἐκραταίωσαν (οπὴρ. ὈΟῥιὴλ] 
Αζιηλ γ4. Οζηηλ 93. ᾿Αραχίου] Βαραχιου το. τυυρωτῶν] πυ- 

ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν] ἐχόμενα αὐτε 93, 1ο8. ἐπὶ χἰεῖ- 
ἐκράτησεν] ἐκραταίωσεν (ῇς ροίζε4) 93, 1οϑ. 

Τ5 Ὅ0- 

ρα αὐτῷ Οοπιρὶ. 
Οομρρι. ἰκρώτησεν--ἐχράτησέ ἴῃ σοι.) α Αἰτεσιῖγ. οὐπὶ Ἰπϊοστηθά, ἡ 
243. υἱὸς τῇ ῥωκεὶμ!] ἕως τῇ ῥωκεεὶμ ΑΙ4ά. τῇ ῥωκεῖμ] τε Ιωα- 

᾿ 
Καὶ χειμ 1. τὰ ρωχεειμι 64. ΑΙεχ. τῶν μυρεψων 93, τοϑ. ΟΟγηΡΙ. 

ἕως τῷ τεῖχες] α τοῦ 11, κατέλιπον] καὶ εἐϑηκαν 93) τοΒ. (οπιρὶ. 

"44, 745), τού, 134) 236. 
ΙΧ. ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν] ἐχομενα αὐτῶν 935) 1οϑ. 

φαῖας 93, ιοβ, 121) 248. (ΟΡ. υἱὸς Σὰρ] α 11. υἱος Σαμανιε 
υἱξ Σδρ 93. υἱος Σαδανιου νι Σαὰρ τοῦ. μαθεῖ ἐπ οπιαγαέξ. τη. ΑἸεχ. 
τοιριχῶρου] ργβεπιῖτῖ: τῆς 93, 1τοϑ. 

Χ. Καὶ ἐπὶ χεῖρα τ᾿ --καὶ ἐπὶ χεῖρα 4] α Αἰϊετπιετ. οὐπὶ ἰπίετ- 
τηδὰ. γι. ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν] ἐχόμενα αὐτῇ 939) 1το8. ἐκ χειρὸς αὖ- 

τὸ Οοὐεχ ὑπὺ5 δεγρὶ. ἐχράτησεν 19} ἐκραταίωσεν αὐτὰς 93. Ἶε- 

δαΐα] Ιεδεΐας 44- ἐν Τεδδεια 93. Ιεδδια τοϑ. ᾿Ιεδαΐας ΟοΙηρ. Ἐ- 
ρωμῶὼφ] Ἐρωμαϑ Π], 64,543. Ιωαϑαϑ ςς. Ἐρωμααῷ 93. Ἔρωμα- 
μαϑ ΑΙά. Ἰερομῶχ, Οοάεχ ὑπὰ5 δεῦρ. καὶ κατέναντι) λα και 
445 γ4,)93, τού, 1τοϑ, 119») 121) 134- καὶ ἐκ κλίτους Οὐὐεχ ὑπὺ5᾽ 

δορὶ. οἰκίας αὐτῷ] οἰκία αὐτὰ 64. ΑΙά, ργεαυηϊς. τῆς 93») 1ο8. 
ἐπὶ χεῖρα αὐτῷ] ἐπι χείρα αὐΐων 44. ἐχόμενα αντε 93, τοϑ. ἐκ χει- 
ρὺς αὐτῷ Οοὐεχ πηυ5 δεῦρ. ᾿Αττδὰϑ] Αὐτες 1Π|, ΧΙ], 74) 93) 1οϑ. 

Αττες 44, τού, 119» 134, 236. (ομῃρί. Αἰεχ. Οοάςεχ υπυ5 δεγρὶϊ. 

Ατγοϑ 64, 243. Ατὰς γ1. ᾿Ασαδανία] Ασξανεαμ (11. οὐ ε 
{ρχ. Ἰἴη. ἰμπῖεγ ν εἴ α) ςς. Ασξανια ΧΙ, 44. 715) 74») τοῦ, 119, 134) 
916. ΑἸεχ. Σαξανιον 93, τοϑ. ᾿Ασθανί Οοάεχ ὑπὺ5 ϑεγρὶ. 

ΧΙ. Καὶ δεύτερος] καὶ δεντερον ςς. καὶ μετρον δευτερον 93, τοϑ. 
Οοπιρ. ἯἩραμ] Ηρμα 1Π. Ηϊιρα 93. καὶ ᾿Ασὰδ] α καὶ 71. 
καὶ ἰασεξδ 93. καὶ Ασαφ τι9θ. Φααστ) Φααξ 11. Φααδ 44. Φααϑ' 
71,93» τού, τοϑ, 119. Αἴεχ. Μωὰθ] ργαπηίεζ. ἡγεμένος 93. ΡΓγδε- 
ταῖτῖ. ηγεμενου το8. ἕως τυύργου] τὸν τσυργον 93,9 1098. τῶν 9α- 
γερίμ.) τῶν ναϑαρειμ 11. τῶν ϑάννερειμ ΧΙ, 93. ΑΙεχ. τῶν ϑαννεριμ, 
44. 74γ τού, 134. τῶν αϑαρειμ ςς. τῶν ϑαναριμ, 64,243. ΑΙ4ά. τὸν 
ϑαννερια τοϑ. τῶν ϑαναρειμ 248. Οοπιρῖ. 

ΧΙῚ, ἐπὶ χεῖρα αὐτὰ] ἔχομενα αὐων 92, το8β. Σαλλὲμ) Σα- 
λεμ 44) τοῦ. Σελλεὲμ 93, τιοϑ. Σαλνεμ 36.ΎῪΟὁ ᾿Αλλωῆς) λεια 
1. Ἡλια ςς. Σαλλωης 64, 443. ΑΙά. Αλαώης 92. ἄλοης τού. 

Ααλωης το8., Σαλώωης 248. Οομρ. ἄρχων] ρεαπιζκῖ. ὁ 93, τοβ. 

Ῥαφαΐα] Ρα- 

περιχώρου} ῥτξτηϊτ. τῆς 93, 108. τῷ κλίτους ς Οοάΐςε8 ϑεγρῖϊ. 
αὐτὸς] καὶ αὐτος 93. Ἐπ 

ΧΙΠ. τῆς φαραγίος} τὴς γαῶι (93. πιάγε. εαὰ. πὶ. αὐ ἰη Ἐά4.) τοϑ. 

ἐκράτησαν} ἰσχυσαν δὲ 93. ενισχυσαᾶν δὲ τοϑ. ᾿Ανὲν)} Αννεν 74. 

κα 93, 1οϑ. οὖν (ἤς) τ21. καὶ οἱ κατοικᾶντες)] α καὶ τοΒ. Ζανω] 
Ζανων τοβ. ϑύρας αὐτῆς] α αὐτῆς 44. ῥγαπιῖτῖ. τὰς 93, 108. 
. τοϑ. μοχλὲς αὐτῆς) α ἄντης 44. χιλίους πήχεις χίλιοι 

τηχεις 64, 443, 248. Οοπιρ]. ΑΙά. ἐν τῷ τείχει] ἐν τω τείχω τοῦ. 
ἕως τῆς] α τῆς 11, 44, ξς, 93, τού, 119, 134. τύλης] τσηχης 
(πιεπά.} 119. τῆς κοπρίας} αὶ ς:-.- ὁ 

ΧΙΨΝ. τὴν τύύλην τῆς κοπρίας} 71: Μελχία] Μελχίας 44, 
93, 1οϑ, 248. (οπιρ. Βηϑακχαρὶμ] Βαϑαχαμ 11. Βηϑαχχαρ- 
μα Π1|. Βηϑαχχαραι ΧΙ. Βηϑακαμ ς(.. Βηϑϑαχαμαρ ς8. Βη- 
ϑαχΧραμ 64, 543. Βιϑαχαριμ 71» δὸς Βηϑαχίαριμ 74) 134. 
Βὴϑ. ἀχχαρὰμ (ἢς) 93. Βηϑαχχαραμ τοϑ. (πρὶ. Βηϑαχκα- 
ρειμν τι9. Βηϑαχραμ 248. Βηϑακράμ ΑΙ4. αὐτὸς] γι. καὶ 
υἱοὶ αὐτῷ] και οἱ νιοι αὐτὰ 44, 64) 74793» τοῦ, τοϑ, 134) 248. Οοπιρὶ. 
ΑΙεχ. α 71. καὶ ἐσκέπασαν αὐτὴν] λα αὐΐην ΧΙ. καὶ ἐξεγασαν 
αὐτὴν 93, 1ο8. καὶ ἔρησαν] α ΧΙ. ϑύρας αὐτῆς} α αὐτῆς 44. 

Ῥυ ΠΗ. τὰς 93, 108. καὶ χλέϑρα ὅζο. δά βη. (ςοπ).} αὶ 7ι. 

κλεῖϑρα αὐτῆς] ῥγατηϊε, τὰ 93,108. μοχλὲς αὐτῆς] ργαετηϊα. τὰς 
93» 1ο8. ᾿ 

ΧΥΝ. Τὴν δὲ πύλην] καὶ το τείχος 93. καὶ τὴν πυλὴν τοϑ. Τὴν 
δὲ αύλην--μοχλὲς αὐτῆς] α οὐπὶ ἱπϊεττηεὰ, 11, ΧΙ, «8, Παθεῖ ἴῃ οἢα- 

ταῖς. τίποτε ΑἸεχΌ τῆς Ὡηγῦς) τῆς κρινῆς 9,ς. ἡσφαλίσατο] 

ἐχραταίωσεν 937 1τοϑ. Σαλωμὼν] Σολομὼν 442 64, 71. ΑἸά. Αμ- 

μὼν 93. Σαλομὼν τού. Ἑμμὼν τοδ. Σολὼν Οοπιρὶ. Χολεξὲ} 

Χαλεζε 64, 243, 448. Οοπιρὶ. ΑΙΔ. Χολοξε γ1, τοό. Χολωζει 93. 
Χολοζεῖ τοᾶὮ. τῆς Μασφα], τῆς 44. ἐξῳκοδόμησεν] ὠκοδομιη- 
σεν 93, 108. εξωχοδομισεν τοό. καὶ ἰγέγασεν--τοῦ βασιλέως 
α οὐπὶ ἱηϊεπηοά. 71. καὶ ἐρέγασεν αὐτὴν] α 119. τῶς ϑύρας 
αὐτης} ϑυρᾶς 44. -᾿ κλειϑρα αὐτῆς 93. αὐτῆς καὶ ἐςῆσε τας ϑυρας 
αντῆς καὶ κλειϑρω 1οϑ. καὶ μοχλᾶς] καὶ τες μοχλες τοό. καὶ 

τὸ τεῖχος--βασιλίως} καὶ τὴν τυλὴν τῆς πηγῆς ἐχραταιωσεν εἰς τὸν 

χηπὸν τὸ βασιλεως 93. καὶ τὸ τεῖχος τῆς Χρινὴς τῆς Σιλωὰ εἰς τὸν 
χηπὸν τοῦ βασιλέως τοϑ. καὶ τὸ τεῖχος τῆς κυλυμδήϑρας τῷ Σιλωὰὲ 
εἰς τὸν κῆπον τῷ βασιλέως ΟοιρΙ. κολυμξήϑρας ργαεπγῖει. της 
243), 2486. τῶν κωδίων} τῶν κεδιων ΧΙ.. τῶν χοδίων ΑἸὰ, καὶ 
ἕως τῶν] α καὶ 71. κλιμάκων] βαϑμων 93» τοϑ. Οοπ!ρ. κατα- 
δαινεσῶν] καταβαινοντων 93, 108. Ομ ρί. ἀπὸ τόλεως] ἐκ τῆς 
τοολέως 93. 1οϑ. Ἢ ἐς 

ΧΥῚ. Ὀπίσω αὐτῷ] μετ᾽ αὐτὸν 93», τοϑ, 
93. ἐνισχυσε τιο8. Νειμία,] Νέμιας γ4. ᾿Αζαδὰχ] Αζδεχ 
111, 44.) 71) 74) τοῦ, 134) 36. Ζαξεχ ΧΙ, 64, 243) 448. Αἰά. 
Αζζελ 93. Ἐζδεκ τοϑ. Ασδεχι 119, τδ1. ᾿Ἐζθόχ Οοιιρὶ. ᾿Αζ- 
δὲκ ΑΙεχ. ἡμίσους. α 1]. περιχώρου Βηϑσδρ] α 71. Βηϑ- 
σὰρ] Βησορ 11. Βαιϑισὰρ 93. Βεϑσερ 1τοΒ. ἕως κήχον τάφου] 

ἰκράτησε] ἰσχυσεν᾿ 
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Βηϑσδρ, ἕως χήπε τάφου Δαυὶδ, χαὶ ἕως τῆς χολυμδήσρας τῆς γεγονυίας, χαὶ ἕως βηϑαγίαρίμ. 
᾿Οσίσω αὐτῷ ἐχράτησαν οἱ Λευῖται, Ῥαδμ υἱὸς Βανί" ἐπὶ χεῖρα αὐτῇ ἐχράτησεν ᾿Ασαξία ἄρχων 
ἡμίσους περιχώρου Κεϊλα τῷ περιχώρῳ αὐτᾶ. Καὶ μετ᾽ αὐτὸν ἐχράτησαν ἀδελφοὶ αὐτῶν Βενεῖ 
υἱὸς ᾿Ηναδαδ, ἄρχων ἡμίσες περιχώρου Κεῖλά, Καὶ ἐχράτησεν ἐπὶ χεῖρα αὐτᾶ ᾿Αζᾶρ υἱὸς ᾿1η- 

σᾶ, ἄρχων τῇ Μασφαὶ, μέτρον δεύτερον τούργε ἀναδάσεως τῆς συναπ]όσης τῆς γωνίας. Μετ᾽ 

αὐτὸν ἐχράτησε Βαρᾶχ υἱὸς Ζαδϑ, μέτρον δεύτερον ἀπὸ τῆς γωνίας ἕως ϑύρας Βηϑελιασδξ τοῦ 

ἱερέως τῷ μεγάλου. Μετ᾿ αὑτὸν ἐχράτησε Μεραμὼν υἱὸς Οὐρία, υἱδ ᾿Αχχῶς, μέτρον δεύτερον 

ἀπὸ ϑύρας Βηϑελιασδξ ἕως ἐχλείψεως Βηϑελιασόξ. Καὶ μετ᾽ αὐτὸν ἐχράτησαν οἱ ἱερεῖς ἄνδρες 

Ἐχχεχᾶρ. Καὶ μετ᾽ αὐτὸν ἐχράτησε Βενιαμὶν καὶ ᾿Ασὰδ χατέναντι οἴχου αὐτῶν" χαὶ μετ᾽ αὐ- 

τὸν ἐχράτησεν ᾿Αζαρίας υἱὸς Μαασίου, υἱβ ᾿Αγανία ἐχόμενα οἴχου αὐτᾶ, Μὲετ᾽ αὐτὸν ἐχράτησε 
Βανὶ υἱὸς ᾿Αδαδι μέτρον δεύτερον ἀπὸ Βηϑαζαρία ἕως τῆς γωνίας, χαὶ ἕως τῆς χαμπῆς Φαλᾶχ 

υἱξ Εὐζαὶ ἐξεναντίας τῆς γωνίας, καὶ ὁ πύργος ὁ ἐξέχων ἐκ τᾶ οἴχου τ βασιλέως ὁ ἀνώτερος ὃ 

τῆς αὐλῆς τῆς φυλαχῆς" χαὶ μετ᾽ αὐτὸν Φαδαΐα υἱὸς Φόρος. Καὶ οἱ Ναϑινὶμ ἦσαν οἰχᾶντες ἐν 

τῷ ὨΩφᾶλ, ἕως χήπου ὕλης τὸ ὕδατος εἰς ἀνατολᾶς, χαὶ ὁ πσὔργος ὁ ἐξέχων. Καὶ μετ᾽ αὐτὸν 

αταφου 71. εὡς κήπων ταφου 93, 198. καὶ ἕως τῇς κολ. τῆς γεγ. 
α7:. τῆς γεγονυίας] τῆς γωνιας τοό. βηϑαγίαρίμ) Βηϑαξα- 

ορεμ Π. Βηϑϑαγααρειμ 111, ΧΙ. ϑηϑαγίαριμ 44. Βηϑϑαγίαξα- 
ρὴμ 52. Βαϑαξαρειμ ςς. Βηϑαγαάρειμ ς8. Βηϑϑαγίαξαριμ 64, 
443. Βηϑαγίαξαριμ 74. τοῦ, 134. οἰκούν (ἢς) τὼν δυνάτων 93. 
οἰχε τῶν δυνατων τοῦ. (γηρ!. Βηϑαγίαδαρειμ 119, 121. Βηϑαγ- 
ὄαριμ τ2ο. Βηϑαγίαρειμ 4326. Θητϑαγίαξαρειμαι, 248. Βηϑϑαγα- 
δαρίμ ΑΙά. Βηϑϑαγαβξαρείμ, Αἴεχ. 

ΧΥῚ. Ὀπίσω αὐτι] και μετ᾽ αὑτὸν 93. Οοἴρ!. και μετ᾽ αὐΐων 
1οθ. ἐκράτησαν] ἐκραταίωσαν 9,. οἱ Λευῖται] οἱ Λεξιται 93. 
Ῥαὲμ] Βασεϑ 11, ςς. Αραὰμ ς8. Ῥεθμ 93. τοΒ. Βανί] Βαναιει 
64. Βαανι γ4ᾳ4ά. Ναξαΐ 93. Βαναΐ 1οϑ. Βαναιειμ 243. Βανεὰ 248. 
Οοπιρὶ. Βαναεῖμ ΑΙά. Βανεΐ ΑΙεχ. ἐπὶ χεῖρα] και ἐχόμενα 93; 
1ιοϑ. ἐπὶ χεῖρα αὐτὰ ἐκράτησεν ᾿Ασαξία}] κα γι. ἐκράτησεν] 
ἐχραταιωώσεν 93. ᾿Ασαθία] Ασαξιας 44. 58, 93) 108, 248. Οοτρὶ. 
Ασσαξια γ4. ἄρχων ἡμίσους περιχώρου] ὃ ἀρχων τῆς περιχώρου 
Τὰ εἰμισους 93. ὁ ἀρχων τῆς περιχώρου τὰ ἡμίσους τοβ. ποριχώ- 
6ου] τεριχωρὼν ΧΙ. Κεϊλὰ] Κεειλα ΧΙ, 64. ΑἸά. ΑΙεχ. Κεκλα 
(ἔς ροῖϊελ) 44. Κεηλα (Άς ἱη-4) 248. Οορ. Κεϊλα--Κελά ἴῃ 
φοπι. ἴεᾳ.Ἷ α δἰζεπιεγ. οὐπὶ ἱπίσστηθά, σ19. τῷ τσεριχώρῳ αὐτὰ] 
α 71, 93- 
ΧΥΠΙ. Καὶ μετ᾽ αὐτὸν] Δ και ῚΙ, ςς, Ἰϑδ; 134. ΑἸεχ. μετ᾽ αυ- 

τῶν 44, ό4. 48. ἐκράτησαν ἀδελφοὶ] ἐκράτησεν αδελφος ς8. 
ἐκραταίωσεν (ς) οἱ αδελφοι 934. ἀϑελφοὶ αὐτῶν] ργαεπηῖ. οἱ 44 
1οϑ. αδελφοι αὐτε 248. Βενε] Βεδεῖ 11. Βαιϑεὶ ςς. Βαναϊ 93; 
τοϑ. Βέννι 248. Βαξαὶ ΟορΙ. Ἠναϑδαδ) Ηναδαδατ 1]. Ἡναδ 
44. Ηναδαλατ ςς. Ἡδαναδ 64, 243, 248. (οιηρὶ. ΑΙά. Ηναδαξ 
93. Ναδαδ τοϑβ. ἡμίσους τεεριχώρου Κεῖλα] α)1.. Κεῖλα] 
Κεειρα ΧΙ. Κεειλα 64. ΑΙά. ΑΙεχ. Κείλλα 74. 

ΧΙΧ. Καὶ ἐκράτησεν] καὶ ἐκράτησαν 64. Καὶ ἐκράτησεν --- 
Μασφαὶ] κα οὐπιὶ ἱπιεγπηοά. 71. ἐχράτησεν ἐπὶ χεῖρα αὐτξ] ἐχομένα 
αὐτὰ ἐκραταίωσεν 93, 1τοϑ. ᾿Αζὰρ] ᾿Αζὲρ ΑΙεχκ. Ἰησξ] Ηισα 93. 
τὰ 5 Μασφαὶ] του ἡμίσους τῆς Μασφα 93, τιοΒὮ. Μασφαὶ] Μασφεμ 
11. Μασφὰ Οοπιρί. Μασφὲ ΑΙά. ΑΙεχ. τούργου] ργεειλϊτῖ. ἐξε- 
ναντιας 93) το8. ἐξεναντίας (οπρΡΙ. τῆς συναπήέσης ρταδετχϊτί. τῶν 
οπλων 93, 1ο8. Οοπιρ. τῆς γωνίας] α τῆς 44. 55. εἰς τὴν γωνιᾶν 
οπίσω εἰς Τὸ ορος αντῈ 93) 1οϑ. εἰς τὴν γωνίαν Οοπιρὶ. βαθεῖ τῆς ἴῃ 
εδιαγδές. τηΐποσε ΑἸοχ. 

ΧΧ. Μετ᾿ αὐτὸν] ργεπιῖῖ. καὶ ς8, 64) 74,93» τού, 134) 236, 243, 
448. ΑΙά, ΑΙεχ. μετ᾽ αὐτῶν γ1. ὀπίσω εἰς τὸ ὅρος αὐτῷ Οοπιρῖ. 
ἐχράτησε] 71. υἱὸς Ζαθδᾷ ὅς. δὰ ἤπ. οοπι. [4.] 71. Ζαθ5] 
Ζαιξδς ς8. Ραξξαΐ 93, τοϑ. Βαρὸχ] Βαραχ! 93. ἄπὸ τῆς γω- 
νίας} ἐξεναντιας τυργου 93. ἕως ϑύρας---ἐκράτησε ἱπ ςοηι. ζ64ᾳ.} 
λα δαὶ ἱπίεσπηιθά. τό. Βηϑελιασδθ] Βηϑελισεβ (11. ἔς σοπ,. 144.) 
ςς. οἰκου Ἑλιάσεβδ (ῆς ἰη64) 93. Οοπιρὶ. οἰκου Αλιασεδ τοβ. 
Βηϑελίασ σοῦξ (ἢς) ΑΙά. 

; ΧΧΙ. Μετ᾿ αὐτὸν] ργϑπι. καὶ (8, 248. Οοπιρί. μετ᾽ αὐτῶν 

93. Μεραμὼϑ] Μαρειμωθδ᾽ 93. τῆς Ἐμεραμωϑ τοό. Μαριμὼωϑ 
τοϑ. Οὐρία} Σερια ΧΙ. Ουριου 93) 1οϑ. ᾿Ακκὼς] Αχωδ 1]. 

Αλκως 44. ἀπὸ ϑύρας Βηϑελιασὰξ]} απο οἰκε Ἑλιασουξ 93, 1οϑ. 

Βηϑελιασὲδ 12] Βηϑελησεδαϑ 111, Βηϑελησουβ 64. Βηϑελισὲδ ΑΙά. 
Βηϑ. ἕως ἐκλείψεως} αὶ 119,236. Πδθεῖ ἴῃ οδαγαδξ, ταϊποτς Αἰεχ. ἕως 

4 

ἐκλείψεως] ἐὡς ἐχϑλιψεως ΠΙ, 120. εὡς συντελείᾶς 93, το8. ΟΟΠΙΡΙ. 
᾿Βηϑελιασέδ 297 οἰκου Ελιασουδ τοϑ. Βηϑελιασοὺῦ ΑΙά. 

ΧΧΙΙ. ἐκράτησαν] ἐκραταταιωσαν (ροΐεει οοἴτ. σεν) 9,.. ἃ»ν»- 
δρες ργατοϊτι, οἱ93. ἄνδρες Ἔχχεχαρ] ἀνδραχεχὼρ γι. ᾿Αρχα- 
χίρ 4 Οοάϊοεβ ϑεγεῖὶ. ΒΕκχεχάρ) Αχχεέχζαρ 111. Ἐχχερζαρ 
ΧΙ. Αχέχαρ 44: 74, 248. Οοπιρὶ. Αχχεχξζαρ ς8. Αχχεχαρ 64) ᾿ 
τού, 134. ΑΙα: τα τορωτότοχου 93) 108. Αχχεέχαρ 119. Αχχαχᾶρ 
243. Ἐχχεχάρ ΑΙεχ. 

ΧΧΊΙΠ]. μετ᾽ αὐτὸν] μετ᾽ αντες 93. μετ᾽ αὐτὸν ἐχρώτησε 1 Ἵ 

α 71. ἐκράτησε] ἐκρατῆσαν ςς. Βενιαμὶν] Βενιαμειν 93. καὶ 
᾿Ασὲὰδ] α χαὶ 44. καὶ ἴασεξ 932. και Ασαρ τι0. καὶ ᾿Ασσὲδ 

Οουρρὶ. κατίναντι---ἐκράτησιν] α οὐ ἱπίογτπηθά. 44. κατέναντι 
οἴκου αὐτῶν] αὶ 71. οἴκου αὐτῶν] οἰκε αντα 64. ΑΙά. Ρτα τ ϊῖ, του 

93» το. καὶ μετ αὐτὸν 23] α και ΧΙ, λ4,) τού, 134. ΑἸεχ. μετ᾽ 
αὐτῶν 93. καὶ μετ᾽ αὐτὰς 1ο8, 248. ΟΟηιρί. ἐκράτησεν] α 71. 
᾿Αζαρίας] Αξαρια 1, )4,9. 134, 436. ΑΙεχ. υἱὸς Μαασίου---ἐκρά- 

τῆσε 'π οοπη. {64.] α οἰπὶ ἱπίειτης, 44. Μαασίου] Μαϑασηλ 11]. 
Μαλασηλ ςς. Βαασιονυ ς8, 119ς. Μαασεου 243. (οπρ!]. ΑΙά. υἱς 
᾿Ανανία} υἱος Ανανια 11. νι Ανανια 64) 93, τοϑ. Οοπηρ. υἱξ 
᾿Ανανία δες. δὰ ἔπ. οοπ1.] 71. οἰκου αὐτξ} τοῦ οἰκου αὐτῶν 93. 
ῬΓΘΟΠ τ. τὰ 108. 

ΧΧΙΨΝ. Μετ᾿ αὐτὸν] ρῥγα πιεῖ. καὶ ς8, 93. Οοπιρ. Μετ᾿ αὐ. 
τὸν---Αϑαδ] καὶ νιος Ναδαυ γι. Βανὶ] Βανει 64. ΑἸά. ΑΙεχ. Βα- 
γαὶ 93, τοϑ, Βαανὶ Οοπμρί. υἱὸς ᾿Αϑὰδ ὅτε. δὰ ἔπ. οοπ).7 , 44. 
᾿Αδαδ] Ηναδαδ ΠΠ, ςς, ς8, γ4, τοῦ, 119, 121. Αἰεχ. Ηναδαδ 93, 
1οϑ, 134. Αναδαδ 236. Ἦνναδαδ᾽ Οοπιρί. Βηϑαφαρία] Βηϑαρι 
2. Βηϑαρια 64, 243, 248. ΑἸά. τα οἶκε Αζαριου 93, 1τοϑ. ΟομΡΙ. 
ἕως τῆς γωνίας) α τῆς 71. καὶ ἕως] κα καὶ τῖι0.ἁ τῆς καμπῆς} 
ατῆς 71. τῆς σκάμνης νοϑ. 

ΧΧΨΝ. Φαλαὰχ]) Φαλαλ1]]. Φαλεχ, 44.243. Βαλαχ γ1. ᾧαλ- 
λη 93, τοβ. Φαλάλι Οοηιρὶ. Φαλαξ ΑΙεχ. υἱῷ Εὐφα!] α γε. 
υἱς Εὐφαϊ---μετ᾽ αὐτὸν] α ουπὶ ἱπίεπηεά. 44. Εὐζαὶ] Ευει 11, ςς. 
Ουζαΐ. 64, τοϑ, 119, 243, 248. Οοπιρὶ. ΑΙ4ά. Ουαζαΐ 9,4. ἐἔξεναν- 
τίας τῆς γωνίας) τῆς 64. καἰ 71. κα τῆς γώνιας 236. καὶ ὁ τύρ- 
05] α ὁ ςς. τοὺ τυργου 93, 1ιο8. καὶ εως ὁ συργος 236. καὶ τοῦ 
τούργε Οοπιρ. ὁ ἐξέχων] α ὃ ς8, 64, 243, 248. ΑΙά. τα εἐξεχον- 
τος 93) 108. (ομῃρὶ. ὁ ἀνώτερος] ἐπάνω 93, 1ο8. κα ὁ 243, 248. 

Οοπιρὶ. ΑΔ. ὁ τῆς αὐλῆς] εκ τῆς αὐλῆς 71. κα ὃ 93,» 108. μετ᾽ 
αὐτὸν] μετ᾽ αὐτε 248... Φαϑαΐα] Φαϑαϊας ΧΙ. Φαδαΐ 93, τοϑ. 
Φαδαΐα υἱὸς Φόρος] Παδαιϊὰ καὶ υἱὸς Πόρος Οοάεχ υπι5 δεγρί. Φ΄ό- 
ρ0ς} Φορεως 93, το. 

ΧΧΥῚ. οἱ Ναϑινὶμ] οἱ Ναϑινεμ ΧΙ. ΑἸά, οἱ Ναϑινειμ 64. ΑἸεχ. 
οἱ ἵναϑιμ γι. οἱ Ναϑηναιοι 93. οἱ Ναϑιναιοι τοβ. Οοπρ. ἧσαν 
οἰκᾶντες] κατωχδν 93) 1086.  οἰκᾶντες] οἱ κατοικαῦες 44. τοῦό. ἐν 
τῷ ̓ Ωφὰλ] ἐν τῇ Ὥφαλ 44. ἐν τὴ Οφαλ 1. ᾿Ωφὰλ] Οφαα ς8. 
Οφλαα 932. Δφλααὰ το8. κήπε τούλης] ἀπέναντι κηπὲ τῆς Φυλης 

93. ἔς, πἰῇ τῆς συλης, 1ιο8. ἀπέναντι κήπου σύλης Οοπρ. τὰ 
ὕδατος} των υδατων 93, τοϑ8. εἰς ἄνατολᾶς] τε καΐα ἀνατολας 44. 
χατ᾽ ανατολᾶς 91, 18. καὶ ὃ αύργος}] α 58. καὶ τὸν τῦυργον 
93. 1Ιο8. ὁ ἐξέχων) , ὁ "1, ς ς, 64. λ 58. Ἔ ἐκ τα οἶκε τε βασι- 
λεώς 74. τὸν ἐξέχοντα 93,) 108. 

ΧΧΥῚΙ. Καὶ μετ᾽ αὐτὸν] α καὶ ΠῚ, ΧΙ, 64, γι, 74, τού, 134) 26. 

ΚῈΦ. ἸΗ. 

ἰι 

---Φ-- 

«ἰ-- 



ΚΈΦ. 1ΠΙ. 

28. 

29. 

30. 

᾿ Ναϑανιὶμ 44. 

ΝΕΕΜΙΑΣ. 

ἐκράτησαν οἱ Θεχωΐμ, μέτρον δεύτερον ἐξεγαντίας τϑ πύργου τϑ μεγάλου τ ἐξέχοντος, καὶ ἕως. 

᾿Ανώτερον “π“ὕλης τῶν ἵππων ἐχράτησαν οἱ ἱερεῖς, ἀνὴρ ἐξεναντίας οἴκε 

Καὶ μετ᾽ αὐτὸν ἐχράτησε Σαδδὲχ υἱὸς Ἐμμὴρ ἐξεναντίας οἴχου ἑχαυτξ" χαὶ μετ᾽ αὐτὸν 

τοῦ τείχους τοῦ ᾿Οφλά. 

ἑαυτδ. 

ἐχράτησε Σαμαΐα υἱὸς Σεχενία φύλαξ τῆς πύλης τῆς ἀνατολῆς. Μετ᾿ αὐτὸν ἐχράτησεν ᾿Ανανία 
υἱὸς Σελεμία, χαὶ ᾿Αγὼμ υἱὸς Σελὲφ ὁ ἕχτος, μέτρον θεύτερον' μετ αὐτὸν ἐκράτησε Μεσουλὰμ 

υἱὸς Βαραχία ἐξεναντίας γαζοφυλακίου αὐτϑ. Μετ᾿ αὐτὸν ἐκράτησε Μελχία υἱος τ Σαρεφὶ 

ἕως βηϑᾶὰν Ναϑινίμ, χαὶ οἱ ῥοποπῶλαι ἀπέναντι πύλης τ Μαφεχὰδ χαὶ ἕως ἀναξάσεως τῆς 

χαμπῆς. Καὶ ἀγαμέσον τῆς ὕλης τῆς προξατιχῆς ἐ ἐχράτησαν οἱ χαλχεῖς χαὶ οἱ ῥοποπὼλαι. 

.Ἅ 

39. 4 ε΄ Ἂ ἣν « ςἐ οω0 3 “" Ν ρ ; Ν Ἂ » ὦ 

ΚΑῚ ἐγένετο ἡνίχα ἤκεσε Σαναξαλλᾶτ, ὅτι ἡμεῖς οἰχοδομδᾶμεν τὸ τεῖχος, χαὶ πονηρὸν αὐτῷ 

ἐφάνη, χαὶ ὠργίσϑη ἐπὶ πολὺ, χαὶ ἐξεγέλα ἐπὶ τοῖς Ἰβδαίοις. Καὶ εἶπεν ἐνώχιον τῶν ἀδελφῶν 

αὐτϑ, αὕτη ἡ δύναμις Σομόρων, “Ὅτι οἱ ᾿Ιεδαῖοι. ὅτοι οἰκοδομᾶσι τὴν ἑαυτῶν πόλιν; ἄρα ϑυσιά- 

ζουσιν ; ἄρα δυνήσονται ; χαὶ σήμερον ἰάσονται τς λίϑους, μετὰ τὰ χῶμα γενέσϑαι γῆς χαυ-- 

ϑέντας ; Καὶ Τωξίας ὁ ᾿Αμμανίτης ἐχόμενα αὐτϑ, ἧλϑεὶ χαὶ εἶπεί πορὸς αὐτῆς; Μὴ ϑυσιάζου-.: 
ΝΥ , »Ν ͵ : 2 κ᾿ ἝΝ 2 ΄ ,, ν “ “͵,ιν δὰ ΡΝ 

σιν ἢ φάγονται ἐπὶ τῇ τύπου αὐτῶν ἐχὶ ἀναξήσεται ἀλώπηξ χαὶ χαϑελεῖ τὸ τεῖχος λίϑων 

Αἰεχ. μετ᾽ αὐτῶν 9,.. οἱ Θεκωΐϊμ)] οἱ Θεχώειμ ὅᾳ. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. 
οἱ Θεκωειται 93. οἱ Θεχωΐται τοϑ. οἱ Θεκοεί ΑἸά. ἐξεναντίας 
Ῥγϑετηϊττ. καὶ 93» 198. τῷ ἐξέχοντος] καὶ ἐξέχοντος τιοϑ.0. καὶ ἕως 

τὰ τείχους} α τοῦ 71. τῷ Ὀφλα],, του ςς, ς8,)7γι.. Ὀφλα]) 
Οφοαλ 11. Σοφλα [1], ΧΙ, 64) τ19,. 243» 248. Αἰά. Οφλαακ 932. 

Αφλαα τοϑ. ᾿Αφλά Οοηρρὶ. ' . 

ΧΧΨΠΙΠΠ. πύλης] τῆς πτυλης 93,108. ἀνὴρ] ἀπονὴρ (ῃς) τϑϑ; 

οἴκου ἑαυτα]} οἰκου αυτε 1], 119. οἰκου εαυτων ΧΙ]. ργφπητῖ. τοῦ 44. 

του οἰκου αὐτῇ (ῆς ςοπ. [64.) 93) 1οβ. οἴκου [μετ΄] αὐτῷ (ς) ΑἸεχ. 

ΧΧΙΧ. ἢ εεῖ του οοιη. ΧΙ. Καὶ μετ᾽ αὐτὸν 15] και 11, 
58, 64, 749. 1345:236. καὶ μετ᾽ αυτᾶς 93) 1ο8. μαδεῖ καὶ ἴῃ οδατγαίς. 

τηϊποσε Αἰεχ. καὶ μετ᾽ αὐτὸν 1" -τ-καὶ μετ᾽ αὐτὸν 2] α ΑἸϊογυ. 
οὐ ἱπιετπηεά. γ190 106. Σαῤδὰὲκ) Σαδὼκ (οπιρῇ. Σαδδὲκ ὅτε. 
τὰ ἤπ. ςοπι.} Σαδωκ Σαμαΐας 44. καὶ μετ᾽ αὐτὸν 45] κα και 64, 
1ο8. καὶ μετ᾽ αὐτὲς 9. Σαμαΐα) Σαμαῖας ς8, 93, τού, τοϑ, 

216. Σεχενία] ἔχενια 11, 74. τ19ρ. Ἐχενιου 93. Σεχενιου τοϑ8. 

φύλαξ] ρτατηῖϊ. ὁ 1. ὁ φυλασσων 93, τιοϑ. ρῥγαπῖ. ὃς ἥν Οὐἄεχ 
Ὁπὺ5 ϑεγρὶ. τῆς πύλης τῆς ἀνατολῆς] τῆς ἀνατολὴης τυλῆς ς8. 
τὴν Ἰσυλὴν τὴν κατ᾽ ανάτολας 93. ἔς, πῇ κατα, τοϑ. 
λῆς] ρταηιῖτε. τῷ κλίτους Οοάεχ ὑπ8 ϑεγρ. 

ΧΧΧ. [)εείξ τοῖυτι σοπι. ΧΙ. Μετ᾿ αὐτὸν 15} ρῥύετηϊε. καὶ 
Οορ. Μετ᾿ αὐτὸν 1" -- δεύτερον) α οὐπὶ ἰμϊεττηεά. 8... Μετ᾿ 
αὐτὸν 1"-- Βαραχία) Ανανιας Ανωμ Μεσελαμ 44. ἐκράτησεν) 
α 71. Ἀνανία] Ανανιας 93, τού, 1οϑ8, 248. (οπιρί. υἱὸς Σελε- 
μία) α 71. ὅὄνιος Σελεμίου τοϑ. Σελεμία) Τελεμια 1]. Σεεμια 

Π. Ελεμιξ 923. Σελλεμια 448. Οοπιρί. καὶ ᾿Ανὼμ] καὶ Ανεμ 11. 

χάνι Ανὼν 939) 108. (οπρ. υἱὸς Σελὲφ] α 71. Σελὲφ] Σελε 1]. 
Ελεφ γ4,93. ὃ ἕκτος) α ὁ Π. μετ᾽ αὐτὸν 29] και μετ᾽ αὐυτὼν 
ς8. ργατηϊῖ. καὶ Οοπρ. μΜεσελᾶμ) Μεσελλαμ ς8, γ4. Μέεσο- 
λααμ 93. Μεσολλαμ τοϑ. Οοπιρ. Βαραχία] Βαρχεια 11. Βα- 
ἐια ΠΙ. Βαραχιου 93» 1τοϑ, 248. ἐξεναντίας) ἀπέναντι 93, τοϑ. 
γαζοφυλακίου αὐτῷ] ὈΓΔΘΙΙ, τοῦ 44. 03) 108. γαφυφνυλακιου εαυτὸ 

ό4. 
ΧΧΧΙ. Μετ᾽ αὐτὸν] ρταπητι. καὶ σοπηρ. Μετ᾿ αὐτὸν ἄς. ἃ 

ἤῃ. ς“8Ρ.], 58. Μελχία) Μελχιας 44, 93, 1οϑ, 248. Οοηηρὶ. 
τὰ Σαρεφὶ] του Σαραφει 11. Σαραφι 44, 71. του Σεράφει 93.’ τοῦ 

Σαραφι ιοό. τοῦ Σεραφι τοϑ. συνεὶς Ψυΐρ. ἕως βηϑαν---βοπο- 

πῶλα!] εἴης αὐ ἄονιμηε Ναιλίπεξογμπι, εἰ γα νοπάεπί μα ΝΜ ϊρ. 

βηϑὰν Ναϑινὶμ] βηϑαναϑεὶμ 11. βηϑαναϑινι 64, 243, 448. βηϑα- 

ναϑινὶμ (Ής) 74. οἴκου των αϑηναιων 93. οἴκου των Ναϑιναίων τοϑ. 

Οοπιρὶ. Βηϑαναϑενί ΑΙά. Βηϑανναϑινὶμ (ῆς) ΑΙεχ. Ναϑινὶμ)] 
οἱ βοποπῶλαι ]οἱ ροξοπωλαι (ῆς οοπι. 64.) 11. οἱ 

ροδοδωναι ςς. τῶν μεταδολων 93, 108. Οοπιρ. ἀπέναντι τπύλης] 
ἀπτεναντι τῆς συλὴς ΧΙ. καὶ ἀσπτεναᾶντι τῆς τσοόλεὼς 93. και απενᾶντι 

τῆς συλῆς τιοΒθ,. τῷ Μαφεκὰδ) τῆς ἐπισκεψεως 93, τοϑ. Οοπηρί. τὰ 
Αμαφεκαδ 243, 248. ΑἸά. τῇ Μαφηκὰδ ΑΙεχ. ἀναδάσεως] ἄναμε- 

σον 11. της ἀαναδασεὼς 93,108..0 τῆς καμπῆς] τῆς γωνιᾶς 93, 1ο8. 

ΧΧΧΊΙΙ. Καὶ ἀναμέσον] -ἰ- αἀναθασεως 11, ςς. (110. πιᾶγρ. ΟΧ 

εἐπηεπά.) καὶ εως ἀναμέσον τῆς ἀναβάσεως 93, τοϑ. - τῆς αναβδά- 
σεως (ουρρὶ. τῆς τύλης τῆς παροδατικῆς] τῆς τροδατικῆς τυλης 

γο:. 1Π. 

“,3,}ὔ 
τῆς ἀνατο- 

ογόονται 1τοϑ. 

44. χαλκεῖς] χαλκεργοι 93, 1ο8. χελχὶς Οὐάεχ υπὺ5 ϑεγρῆ, 
Οὐδιογάεοίπη, οὐπὶ Ν᾽ επεῖα, χελχιῶ, νοσδθυ πὶ υἱτυπηαιε ργὸ χαλ- 
κεῖς πο ἰηϊεγργείδῖο. σωγύβεες Ψὰ]σ. καὶ οἱ ῥοποπῶλα!]) καὶ τολύ- 
σιοι (παρπις ἄοσαες ρογθονε:) τῆς τσόλεως οτηπεβ8 Οοάϊςεβ ϑεγρὶϊ ουπὶ 
Ἑάὰ. Νεηεῖα. ῥοποπῶλαι] ροδοπωλαι ςς. μεταδολοι 93) το8. Οομρὶ. 
πέροίἰαίοτε:  ἱν. 

1. Καὶ ἐγέν. ἡνίκα ἤκεσε] ἡνγικα δὲ ἡκεσε 44. Σαναξαλλὰτ) 
Ἀν αδ χωΣ (1. ἱπέτα υἱ ἴα ΕΔ.) το. Σαλαξαλατ ([πῆπ υἱ ἴῃ Ἐάὰ.) 

ΧῚ, Σαναδαλατ ὁ Ὡρωνιτὴς 93- ὁ Ὡρωνιτῆς τοϑ. ἜἜ ὁ Ἄρρωνι- 

τῆς 121. Σαναδαλᾶτ (ῆς ἱἰπῖ4) Οοπρρὶ. καὶ τσονηρὸν) κα καὶ ΧΙ, 

58. αὐτῷ ἐφάνη] ἥν ἄντῳ 442 52, ς8. 64, γ1, τοῦ, 119,9 121, 134) 

216, 248. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. αντῳ καὶ ελυπηϑὴ 93. ἐφάνη αὐτὼω 
καὶ ἐλυπηϑὴ το. καὶ ὠργίσθη] καὶ οργισϑὴ 93. ἐπὶ τοολὺ] 
σφόδρα 93.108. καὶ ἐξεγέλα) Ρταεπατε. καὶ ἐμυκτηριζεν 93. ῥῖξ- - 
τοἶτῖ, καὶ ἐμυκτήηρισε τιοϑβ. καὶ ἐξεγ. ἐπὶ τοῖς δ. ̓7..)1. ἐπὶ 
τοῖς ᾿Ιαδαίοις}] τες Ἰεδαιες 93: το8. 

11. Καὶ εἶπεν ἐνώπιον τῶν ἀδελφῶν αὐτὰ} α τ. 

αϑδελφων αντων ς8, 93. ἀδελφων ἑαυτε τοϑ. 
δυναμις γ1. καὶ τῆς δυνάμεως Οομηρ. 
ρων] και τῆς Σαμαριας 93. καὶ τῆς δυνάμεως Σαμαριας τοϑ. ἔς, 
ηἷἢ Σαμαρείας, Οοπιρὶ. Σομόρων] Μοσορων ς2. Ὅτι οἱ] ργα- 

ταῖτο. καὶ εἰπὲν ζῶ, 119), 243, 248. ΑἸά, καὶ εἰπεν' τι οἱ 93, τοϑ. 

Ὥοτι οἱ Ἰεδαῖοι ὅτοι οἰκοδομξσι] καὶ εἶπεν τι οἱ ἐδαμινοὶ ὅτοι τοοιᾶσιν οἱ 
ἸΙαϑαῖοι; Οοπιρί. ὀὅτοι οἰκοδομδσι] οἱ δυνάμενοι «τοι ποιεσιν" οτι 
οἰκοδομεσιν 93. πδαμινοι τοι ποιδσιν; οτι οικοδομουσι 1ο8. τὴν 
ἑαυτῶν πόλιν] - μη καϊαλειψομεν ἑαυτᾶς 93.. μὴ καταλείψομεν αὖ- 
τάς; Οοπρὶ. ἄρα 15] ορῶ 2.4.3. ἄρα ϑυσιάξουσιν δις. δὰ ἤη. 

εσοπ}.} α 11, ΧΙ, ςς, ς8, τιοϑ. μαῦεῖ ἴῃ οἰαγδέξ. πηΐποῦε ΑΙεχ. ϑυ- 
σιάζουσιν] ϑυσιασασιν (ἄς οομ. 164.) 236. ἄρα ϑυνήσονται} 

ἧς ̓ Οοπιρὶ. καὶ σήμερον) καὶ εἰ σήμερον 93. ,ἰάσοντα!] ιασωνται 
44. χῶμα γενέσϑαι γῆς] γένεσϑαι γῆς χῶμα 93. γῆς καυϑέν- 

τας] καὶ ϑέντας ((ς) 248. κα γῆς Οοπιρ!. κανϑίντας) κλανϑέεντας 

ἀδελφῶν αὐτὰ] 
« «ε ’ ᾿ 

αὕτη ἡ δύναμις] και 
[7] ε ᾽’ 

αὐτῇ ἢ δύναμις Σομο- 

,. 71) τοῦ. “Ἔ χαὶ τὸ τειχος ἐμπεπρήσμενον 93. 

111. ὁ ̓ Αμμανίτης] Θαμμανιτης ΧΙ. ὁ Αμμανειτῆς 93. ὁ ̓ Αμα- 

νίτης ΑΙά. ἐκόμενα] ἦν ἐχομενῶ 93. ἢἦλ9}] α 93. Οοπρὶ. 
καὶ εἶπε] καὶ εἶπαν 11, Π], ςς, 64. καὶ εἶπον ΧΙ, τοϑ, 243, 448. 
τορὸς αὐτὰς] τρος ἑαυτες ΠΗ, ἼΠ, ςς, 64, 243, 248, ΑΙά. -Ἐ καιγε 

αυτοι οἰχοδομουσιν 93. Με ϑυσιάφουσιν] μὴ ϑυσιάσεσιν 11, ΠΙ, ΧΙ, 
ξς, 71) 134. μὴ ϑυσιασωσιν τοῦ. ργαιηϊῖ. μη καταλείψομεν αὐτες. 
αρα ϑυσιαφουσιν; ἀρὰ δυνήσονται, καὶ εἰ σήμερον ιασονται τὰς λιϑες, 
μετα τὸ γένεσϑαι γ": χωμαῚ καυϑέντας, και τὸ τεῖχος ἐμπεπρησμε- 
γον; καὶ Τωξιας ὁ Αμμωνιτὴς ἦν ἐχόμενα αὐτα. χᾶι εἰπε προς αὐτους, 
καιγε αντοι οἰκοδομεσι. τοϑ. καίγε αὐτοὶ οἰκοδομδσιν ΟΟΓΊΡ]. πωπε- 
φείά ὑβὲ “πεν βεαδμπι, Οτῖρεη. ἴοπ]. 111. Ρ. [Ὁ3. πη αὶ "(πεν βεαόνηι ἢ 

Τλιςὶξ, αἱ]. ὥρα (καπιφιῖ4) δυνήσονται οἰκοδομῆσαι 2 (οάϊοο8 δεγρὶ. 
ϑυσιάξφουσιν] ϑύσουσιν Ῥτοτορ. ἱπ Οαϊ. Νίς. ἢ φάγονται] και φα- 

αμὲ εονιφάΐμπ ἐηυποίσία Οτὶρεῃ. ἱ. οἷἵ, “5 “παπάμοσδιαε 
ἐπὶ τὰ τόπου αὐτῶν] ἱπ ἦος ἴοεο Οτῖρρῃ. ἱ. οἷϊ. ἐπ ἴοθο 

αὐτῶν 19] εαυτων ΧΙ. ἐχὲὶ ἀναξ. ὅς. δὰ ἔπ. οαπι.] 
Ταιοϊξ, (ΑἹ. 

{ο Τλιοῖξ. (ΑἹ. 

Ι, 



ΠΡ ΜΝΜΕΕΙΜΊΙΑ Σ. 

αὐτῶν; ἴΑχεσον ὃ Θεὸς ἡμῶν, ὅτι ἐγενήδημεν εἰς μυκτηρισμὸν, χαὶ ἐπίςρεψον μοι αὐτῶν 
εἰς χεφαλὴν αὐτῶγ, χαὶ δὸς αὐτὰς εἰς μυχτηρισμὸν ἐν γῆ αἰχμαλωσίας, Καὶ μὴ χαλύψης ἐ ἐπὶ 

ἀνομίαν. Καὶ ἐγένετο ὡς ἤχεσε Σαναξαλλὰτ χαὶ Τωδία χαὶ οἱ Αραξες καὶ οἱ ᾿Αμμανίται, ὅτι 

ἀνέξη ἡ φυὴ τοῖς τείχεσιν Ἱἱερουσαλὴμ, ὅτι ἤρξαντο αἱ διασφαγαὶ ἀναφράσσεσϑαι, καὶ “πονηρὸν 
αὐτοῖς ἐφάνη σφύδρὰ. 

λὴμ χαὶ σοιῆσαι αὐτὴν ἀφανῆ. 

Καὶ συνήχϑησαν πάντες ἐπιτοαυτὸ, ἐλθεῖν πταρατάξασϑαι ἐν Ἵερσα- 

Καὶ προσηυξάμεϑα «πρὸς τὸν Θεὸν ἡμὼν, χαὶ ἐςήσαμεν τρο-- 

φύλαχας ἐπ᾽ αὐτὰς ἡμέῤας χαὶ. γυχτὸς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. 
4 ΄ς, ἰϑὰ 9 ρ ἃ, ςε ἰδ Ἁ, ςς ε ρὸ 3 ΄ 3 ἴω 9 [οὐ] ͵’ 

ἰσχὺς τῶν ἐχϑρῶν, χαὶ ὁ χ8ς “σολὺς, χαὶ ἡμεῖς οὐ δυνησόμεϑα. οἰκοδομεῖν ἐν τῷ τείχει. 

Καὶ εἶπεν ᾿Ιόδας, Συνετρίξη ἡ 
Καὶ 

εἶπαν οἱ ϑλίξοντες ἡμᾶς, Οὐ γνώσονται χαὶ οὐκ ὄψονται, ἕως ὅτε ἔλσϑωμεν εἰς μέσον αὐτῶν, χαὶ 
φονεύσωμεν αὐτὰς χαὶ χαταπαύσωμεν τὸ ἔργον. Καὶ ἐγένετο ὡς ἥλσοσαν οἱ ᾿Ιαδαῖοι οἱ οἰχδντες 
» » 2) “Ὁ νι» ες . ᾽ Ζ 9 ΄ ω 7 959.) ε . .»ν» 

ἐχόμενα αὐτῶν, καὶ εἴποσαν ἡμῖν, Αγαδαίγουσιν ἐχ πάντων τῶν τύπων ἐῷ ἡμᾶς. Καὶ ἔςησα 

εἰς τὰ χατώτατα τῷ τόπου χατύπισθεν τῇ τείχους ἐν τοῖς σχεπεινοῖς, χαὶ ἔςησα τὸν λαὸν χατὰ 
δή χε ὮΝ 9. “Ὁ λό ἷ 9 Ὅ.ῳ0 ᾿ ὁξ 9 “Ὁ 

μᾶὃς δα ἐΟΡΌ ΔΊΟΥ. ΔΌΤΟΣ ογχᾶς αὐτῶν, χα! τοζὰ αὕὔτω». Καὶ εἶδον χαὶ ἀνέςην, χαὶ εἶπα 

“πρὸς τδρ ἐντίμους καὶ πρὸς τὲς “ρατηγὰς χαὶ πρὸς τὰς καταλοίπες τῇ λαδ, Μὴ φοξηϑῆτε ἀπὸ 

προσώπου αὐτῶν, μνήσϑητε τῇ Θεξ ἡμῶν τῇ μεγάλου χαὶ φοξερῶ, χαὶ παρατάξασϑε “περὶ τῶν 

ομπε αὐἰτεμάμα! σμἶρε!, εἰ ἀοήγηεια! πεμγε τηνι φιθη ἐας ἰαρί δϊδε: α«- 
ἀἰὐβεαπι ἢ Οτρεη. 1. οἷἵ, ποῆπε αὐτεκαάει υκίρεις εἰ ἀεηποί εἰ πιπγος ἰαρίδμη 

εογανι ἦ Τλιοἰξ. Οα]. ἀναξήσεται] εαν ἀαναξη 93) 108. καὶ καϑε- 
λεῖ ] α καὶ 93,» ἴο8. λίϑων αὐτῶν] τῶν λιϑὼν τατὼν 93. Ῥτϑοιηϊῖ. 
γῶν τοϑ. λίϑον αὐτῶν Ῥτοοορ. ἴῃ (αἵ. Νὶς 

ΙΝ. ἴΑκεσον] εἰσακεσον 93, τοϑ. ἐχακαῖϊ πος Ἰλιοϊῖ. Γα]. ὅτι 

ἐγενήν.. εἰς μυκτήρ.) φεία γαξὶ βίπιμς ςοπίεπερεδέϊες ; Το. ΟΔ], εἰς 

μυκτηρισμὸν τ τ--εἰς μυκτηρισμὸν 23} αὶ Δ]τετἴτ. οὐπὶ ἰηϊόττηεά, τού. 

καὶ ἐπίςρεψον] και ἐπιςρεψεσιν 44. ὀνειδισμὸν αὐτῶν] τον ονιδισμον 
αὐτῶν 93. ῬΓΖΡΑΪ. τὸν το8. εοπυϊὲα φογμη Ταοῖξ, Οα]. εἰς κεφα- 
λὴν αὐτῶν] ἐπ εαρίία ἐρίόγωνε Ἰλιοι. ΟΔ]. καὶ δὸς τε. λὰ ἔπη. ςοηι.] 

εἰ αα 1110, κὶ ϑπε ἐπ ἀεγίψω, εἰ ἐπ ἰεγτα οαρεϊοί αι. Ἰλιςῖ, ( 4]. 
τὲς} αὐτοῖς 1. ἐν γῆ] εἰς γὴν 10. 
αἰχμαλωσίαν 93 4. ἔς, πε καὶ ἴοδ. 

Ὑ. Καὶ μὴ καλύψης ἐπὶ ἀνομίαν. Εὲ πε ορετίας ἐπὶ φαἑέαέδης ὅρ6- 
ΥᾺΡΙ) οἰ ῥεζεσια ΦΟΓΗ 4 ζαςὶε μα πορ ἀείξαπεηγ. Τλιοῖῖ, (Α]. κᾶ- 

λύψης] αποχαλυψης 1190. ἐπὶ ἀνομίαν] ἐπι τὴν ανομιὰν αντων" καὶ 
ἡ ἀμαρτιὰᾶ αὐΐων ἐκ τοροσωπου σου μὴ ἐξαλειφϑεί: (Πς) οτι ταρωργι- 

σαν ἐνάντιον τῶν οἰκοδομαντων" καὶ οικοδομήσαμεν τὸ τεῖχος καὶ συνηφ- 
ϑει τᾶν τὸ τεῖχος ἕως του ἡμίσους αὐτε᾿ και ἐγένετο ἡ ἱ καρδιὰ τῇ λα 
ὡςε οἰκοδομῆσαι 93. ἐπι τὴν ἀνομιᾶν ἄυτῶν, καὶ ἡ αμαρτια αὐτῶν εκ 
προσώπου σὺν μὴ ἐξαλειφϑείη, οτι τταρωργισαὰν ἐναντίων (Ώ) τῶν οικο- 

δομεντων, καὶ ῳὡχοδομησαμεν τὸ τεῖχος, και συνηφ )ὴ σαν τὸ τεῖχος εὡς 
τὸ ἡμιδους αὐτὰς καὶ ἐγένετο ἡ καρδια τῇ λαξ ὡςε οἰκοδομῆσαι το. 
Ες, ἔπε τὴν, εἰ οππὶ ἐναντίον ῥγὸ ἐναντίων, Οοπιρὶ. 

ΨΙΙ. Καὶ ἐγένετο] α ἐγένετο 71. ἐγένετο δὲ 93, το. 
σε] ὡς ἤκεσαν 64. ηνιχα ἡκχοῦσὲ 74. 

ςς. Σαναξαλὰτ (υϊ 410]} 93. Σαλαδαλάτ Ογη]!. ΑἸεχ. νοΐ. 11. 
Ρ.23. Τωξία] Τωξιας (ἔς ἰἴηῖτα 44.) 121. Οοπιρ].) ς8, 93, 1τοϑ, 
448. ΟΥ̓, ΑΙεχ. 1. οἶς. καὶ οἱ ΓΑραξες] κἄν οἱ Αρραδες 44, τοῦ. 
α και 1324. καὶ οἱ ᾿Αμμανίται] Αμμάνιται Αζωτιοι 44. καὶ οἱ 
Αμμωνιται 55. καὶ οἱ Αμανιται καὶ οἱ Αζωτίοι 71. καὶ οἱ Αμανει- 
ται καὶ οἱ Αζωτιοι 93,3. Ἔ και οἱ Αφωτιδι. 1Ιοό, 1209 134), 236. 

Οοπιρὶ. -Ἐ καὶ οἱ Αδατιοι τοϑ. -Ἐ καὶ Αφωτίοι τ2:. ὅτε ἀνέδη 
π τείχεσιν) οτι ἀγεφνὴ τὸ τεῖχος 44. γι) 745, τοῦ, ἴδ 134ῳ.426. ἡ 

φυὴ] α ἡ ςς.- τοῖς τείχεσιν] το τεῖχος 121. ὅτι ἤρξαντο] ρτα- 
ταῖτι. καὶ 44) 71) 74.) 93. 1ού, τοϑ, 134, 236. Ογ]}, Αἴοχ. 1. οἷξ. 

αἱ διασφαγαὶ] αἱ ϑιαγραφαι 44. αἱ διακοπαι 93. ἀναφράσσεσθαι) 
αναθρασσισϑαι ξς. αναφρασεσϑαι τοῦ. αΑ1οΒβ. καὶ τοονηρὸν] 
τὰ καὶ 445 719) 747) τού, 134, 226.ἀἩ. σφόδρα] α Ηῖς 93, 1οβ. 

ΨΙΠΠ1. Καὶ συνήχϑησαν) Ῥτατιῖτ, καὶ ἐλυπηϑησαν σφοδρα 93» 
1τοϑ. α καὶ Αἰά. πάντες} α 71. αὐτοι τσαύες 93. το8. ἐλϑεῖ»] 

να 71. τοῦ ελϑειν τΌϑ. ἐξελθεῖν Ογτῖ!!, ΑἸεχ. 1. οἷξ. παραταξ- 

ασϑαι] ῥγαυϊτε, καὶ ΧΙ, ς8, 64, 745) τοῦ, 110.) 121 134, 248. ΑἸά, 

ΑἸεχ. ΟὙεῖ!. ΑἸδκχ. 1. οἷ, 

(ουρὶ. 

3 

ἂν- 

ἐν γῇ αἰχμαλ.] καὶ εἰς 

: ἡ 
ὡς ἮΧΣ5- 

καὶ πολεμῆσαι 935 1ιο8. χαὶ ταταάξασθαι 

ἐν Ἱερουσὰλὴμ!] ἐπι Ἱερουσαλήμ, 93.) 108. χαὶ ποιῆσαι 

αὐτὴν ἀφανῆ] α 11, ΧΙ, ς2, ςς, 64, 1105) 2435 248. ΑἸά. Ογηῖ!]}. ΑἸεχ. 

Ϊ, εἷι. παρεῖ ἴῃ οδαγαός, πιίποσε Αἴἷδχ. 

σιν (ΟΙΡΙ. 

᾽ Ἁ ᾽ γ᾿ ᾽ Ἁ ἤ 

αὐτὴν ἀφανη) αὐτὴν πλαάνη- 
Ἔ χαι ἀφανῃ} - καὶ ποιῆσαι μοι π“λανήσιν 93. 

΄ 

ποιήσομαι (Πς) λανησιν τοϑ. 

᾿σαραταξωμεν αντες, καὶ φονευσωμεν αὐτῆς 1τοϑ. 

Σαναξδαλλὰτ] Αναξαλλατ΄ 

ΙΧ. Καὶ τροσηυξάμεϑα] καὶ προσευξαμεϑα τού, 226. Καὶ 
προσηνξ. --ἐρήσαμεν] καὶ προς Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν προσηυξάμεϑα 
καὶ ἐρήσαμεν Ογτῖ!!. ΑἸεχ. 1. εἶτ. τρρὸς τὸν Θεὸν] ὥρος Κυριον ς8. 

ρος Κυριον τον Θεὸν 9 3. 1οϑ. προφυλακὰς] Ροηϊξ ροῖὲξ ἐπ᾿ αντους 
119. τροφυλακὰᾶς ἐπ᾽ αὐτὲς] ἐφ᾽ ἑαυτοις τροσφυλακας 93. εφ᾽ 
ἑεαυτες τροφυλακας ἡμὼν το. ἐπ ̓ αὐτὰς] α τοῦ. 

ΣΧ. Συνετρίξη] ΡΓΘ ΠΝ. καὶ 119. τῶν ἐχϑρὼν} Ἔ ἡμῶν τοϑ. 

καὶ ὁ χΕς] καὶ οχλος 11. Ογη!. ΑΙεχ. 1. οἷ. καὶ ὁ οχλος Χ]. καὶ 
ὁ χἃς τοολὺς] α «ς. καὶ ἡμεῖς] αημεις ΧΙ. κα ες. οἰκοδομεῖν] 
οἰκοδομησαι τοϑ. 

ΧΙ. Καὶ εἶπαν] καὶ εἶπον 445 93,5 το, 119, 248. Οοτηρὶ. ΑΙά. 

οἱ ϑλίθοντες] οἱ ἐκϑλιδοντες 93, το8β. ἡμᾶς] -Ἐ καὶ οἱ εἐπιξδελοι 
ἡμῶν 93. “Ἔ καὶ οἱ ἐπαυλοι ἡμὼν ἸοΒβ. ἕως ὅτου] εως τοῦ ΧΙ, 
ως ἃ 74. εὡς ἂν 93. 18, ἔλθωμεν] ελϑομὲεν τοό. καὶ φονεύ- 
σωμεν αὐτὲς} και καταρραζωμεν αὐτες καὶ φονεύσωμεν αὐτὰς 93. καὶ 

φονεύσωμεν] φο- 
νεύσομεν Οοπρί. ΑἸά. καταπαύσωμεν] καταπαύσομεν Οοπρρὶ, 
ΑΙά. 

ΧΙ]. ὡς ἤλθοσαν] ὡς ἡλϑον 71» 93. το8, 248. (πρὶ. οἱ 6,- 

χᾶντες}) καὶ οἱ κατοιχεντες ζςξ. κα 0, 74. οἱ κατοικαντες 93) 108. 
ἐχόμενα αὐτῶν] -᾿ καὶ τσανΐων των τοπὼν 93. -{ ἐκ τσαϑΐων τῶν το- 
πὼν το. καὶ εἴποσαν] καὶ εἶπαν ς8. καὶ εἰπὸν 64, 937) τοϑ, 1 19) 

243) 248. (ουρ!. ΑἸά. ΑΙεχ. κα καὶ γ1:. τῶν τόπων] τῶν εϑνὼν 
5, 64, 119, 243) 248. Αἰά. τῶν ἐχϑρων 8. “ ὧν ἐπερρεψατε 93. 
 οτι ἐπερρεψατε τοϑ. (οπιρί. ἐφ᾽ ἡμᾶς] εἰς νμᾶας ς8. προς ἡμᾶς 

93. 108. 
ΧΙΠ]. Καὶ ἔςησα τ"--τοῖς σκεπεινοῖς } α οὐπὶ ἰῃ:ογπηθα, 71. 

σα 19} ἐσησαν 93. (110. ἢς ἰπῖΔ.) ἐν τοῖς σκεπεινοῖς ἐν τοις σκο- 
τινοις ΧΙ. σκεπεινοῖς) σχεκήνοις 64, γ4. (ΟμρΡΙ. ΑἸά. σχεπενοις 
93. σκεπινοις τού, 134. καὶ ἔςησα 45} Ργατηϊ. καὶ ἐςησαν νπο- 

κάτωθεν τὰ τόποὺ ἐζοπισϑὲν τῇ τείχους ἐν τοῖς ἀναπεπΊ]αμεένοις 93. 

Ρτεευτῖ. ἐδάεπη, πΠΠἢ καὶ ἐρησα, τοβ. κατὰ δήμους] κατα συγγε- 
νειῶς αὐτῶν 93) 108. μετὰ ῥομφαιῶν) μετα ρομφαιας ΧΙ. μετὰ 
τῶν μαχαιρὼν 93, 1ο8. αὐτῶν 19] εαὐυτων ΧΙ, ττρ. ΑΙεχ. κα 71- 
λόγχας αὐτῶν] λογχαι αὐτῶν 64, 243. Αἰά. καὶ λογχαις 71. καὶ 
τῶν δορατων ἀντων 93, τοϑ. (οτηρί. λόγχος (ἢ) αὐτῶν τοό. καὶ 
τόξα αὐτῶν] και τῶν τοζων αντῶων 93, τοϑ. Οοπρρὶ. 
ἑαυτῶν ΑἸεχ. 

ΧΙΨΝ, Καὶ εἶδον] κα, γ)1. -Ἐ αὐτοι 93) 1τοϑ. καὶ ἴδον Αἰεχ. καὶ 
ἀνίςην}] α 71. καὶ ἀνεγῆσαν τοΒβ. καὶ εἶπα] καὶ εἶπον ΧΙ, 44) ς8, 

64, 74, 93) τοῦ, 1τοϑ, τ19, 134) “36, 248. Οομρ]. ΑἸά. ΑΙεχ. καὶ 

πρὸς τὲς ςρατηγὲὰς] ἌΡΑΣ προς ἃ τρος 71. καὶ πρὸς τὲς κα]α- 

λοίπους} κα ὥρος 71. Μη φοξηϑῆτε! μὴ φοξεισϑαι 93. 

πὠροσώπου αὐτῶν] ἀπὸ τοροσωπου αὐτὰ ξς. 

Υ̓ 
Ἐς ἢ." 

απὸ 
μνήσϑητε---φοξερᾷ]} 

α Οἰπῇ ἱπίοιτηδά. 71. 

γων" τοὺ θῦ. (ἢς) 93. 

1Οοϑ. 

μνήσϑητε τῷ Θεξ] καὶ ὦὥρχησα αὐτοὺς κν λέ- 

καὶ ὥρησα (0) αὐτας Κυριον λεγων" τὰ Θεὸς 
ἡμῶν] ἀμῶὼν (ῆς) τοῦ. ὑμῶν ΟὐΟμΡΙ. 

φοξερ5} - μνησϑητε 93, τοϑ, 
ταξζασδὲε γι. 

ΤῈ μεγάλου καὶ 
Ἁ ἤ ὃ 

χα! παρατάξασϑε) αλλα παρόᾶ- 

καὶ παραταξασϑαι 93. αχᾶι τοϑ. περὶ τῶν] πᾶρα 
ες» ς "2 

τῶν 93. υνων ὑμῶν] λὕμων 44. καὶ υἱῶν γι. χᾶϊ τῶν υἱὼων ὑμῶν 

αὐτῶν υ}1.}᾿ 

ΚΕΦ. Ιν. 

10. 

12. 

14. 



ΝΕΕΜΊΙΑΣ. 
ΚΕΦ. ΙΝ. 

ἀδ ἰδὲ ς “Ὁ ς 0 ς ."Ὁ 9 7 ες ." “͵,,ἷ“π ᾶν»" “,2.͵.͵»ν ξ »ν»Ὃ 

15. ἀὐελῴων ὑμῶν, υἱὼν ὑμων, ϑυγαάτερων ὑμῶν, γυναιχὼν ὑμῶν, χαὶ οἰχὼν ὑμῶν. 

16. 

17. 

18. 

21. 

.93. 108. 

Ν 9 ς ἢ 

Καὶ ἔγέγετο ἢνί-- 

χα ἤχεσαν οἱ ἐχϑροὶ ἡμῶν ὅτι ἐγνώσθη ἡμῖν, καὶ διεσχέδασεν ὁ Θεὸς τὴν βελὴν αὐτῶν" χαὶ ἐπε- 

φρέψαμεν πάντες ἡμεῖς εἰς τὸ τεῖχος, ἄἀγὴρ εἰς τὸ ἔργον αὐτϑ. Καὶ ἐγένετο ἀπὸ τῆς ἡμέρας 

ἐχείνης ἥμισυ τῶν ἐχτετιναγμένων ἐποίεν τὸ ἔργον, χαὶ ἥμισυ αὐτῶν ἀντείχοντο, χαὶ λόγχαι χαὶ 
συρεοὶ χαὶ τόξα χαὶ ϑώραχες, χαὶ οἱ ἄρχοντες ὀπίσω ππαντὸς οἴχα ᾿Ιόδα Τῶν οἰχοδομόντων ἐν τῷ 

Ν 2 ΝΣ 2. . Ε μ᾿ » Ὅ" Εν ρὋ 

τείχει, καὶ οἱ αἴροντες ἐν τοῖς ἀρτήρσιν ἐν ὅπλοις" ἐν μιᾷ χειρὶ ἐποίει αὐτῇ τὸ ἔργον, χαὶ ἐν μιᾷ 

ἐκράτει τὴν βολίδα. 
ε 9 2. Ν ς ᾽ὔ’ 9 δ 3 7 ΖΝ", . ρὋ 3 κὍ ΄- 

Καὶ οἱ οἰκοδόμοι ἀγὴρ ῥομφαίαν αὐτϑ ἐζωσμένος ἐπὶ τὴν ὀσφὺν αὐτᾶ, χαὶ 
9 ρο “, ς ΄Ζ΄ 3 ἰδ 4 9 ΓΑ ϑ “Ὁ -ς ἤ Ν ἢ 3 ’ " 

ὠχοδομδσαν" χᾶι ὁ σαλπίζων εν τῇ χερατινῃ ἐχόμενὰ ἄυτδ.. Και εἰπὰ τρος τῆς εἐντιμοὺς χαὶι 
Ν Ν, »Μ Ν Ν Ν ὲ ᾽ ρΩ ρ᾿ Ἵν Ν Ν Ἐλοδοςς Ν ᾿ς με 

ρος τς ἄρχοντας χαν ρος τᾶς χατὰλοίπους τῇ λαδ, Τὸ ἐργον αλατὺυ χαὶ σολὺυ, χαι ἡμεῖς 
4 Φ."- ἰδ ΓΔ Ἁ 8 κ 3 Ὰ, βὼ 9 ρω 9. “Ὁ 

σχορπιζόμεϑα ἐπὶ τϑ τείχους μαχρᾶὰν ἀνὴρ ἀπὸ τ ἀδελφΒ αὖτ. 
Ε 7 ΘΝ δ ΄ ,, 

Εν τόπῳ ὃ εαἂν ἀχϑσητε ΤῊν 

φωνὴν τῆς χερατίνης, ἐχεῖ, συνγαχϑήσεσϑε πρὸς ἡμᾶς, χαὶ ὁ Θεὸς ἡμῶν πολεμήσει περὶ ἡμῶν. Καὶ 
ἡμεῖς πτοιδνγτες τὸ ἔργον, χαὶ ἥμισυ αὐτῶν χρατᾶντες τὰς λόγχας ἀπὸ ἀναδάσεως τῇ ὄρϑρου ἕως 

ἐξόδου τῶν ἄςρων. Καὶ ἐν τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ εἶπα τῷ λαῷ, Ἕχαςος μετὰ τῇ γεανίσχεα αὐτῷ αὖ- 
λίσθητε ἐν μέσῳ Ἱ λήμ' χαὶ ἔξω ὑμῖν ἡ γὺξ λαχὴ. καὶ ἡὶ ἡμέρα ἔργον ἥτε ἐν μέσῳ ᾿Ἱερδσαλήμ' χαὶ ἔςω ὑμῖν ἡ γὺξ προφυλαχὴ, χαὶ ἡ ἥμερα ἔργον. Καὶ ἤμην 
9 Ν Ν  “’;» ἰδ ρ᾿ » “2 Ν 2 “,“«μγ κ-5" ς ὦ 53 ᾽ ιἮΧΝ νι ς ν 
ἐγὼ χα! οἱ ἄγδρες τῆς τπροφυλαχὴς ὀπίσω μου, χα! οὐχ ἣν ἐξ ἤμων ἐχδιδυσχόμενος αγὴρ τὰ ἱμά- 

τιὰ αὐτϑ. 

ΚΑΙ ἡ χραυγὴ τῇ λαδ χαὶ γυναιχῶν αὐτῶν μεγάλη πρὸς τὰς ἀδελφὰς αὐτῶν τὰς ᾿Ιαδαίθς. Καὶ 
ἦσάν τινες λέγοντες, Ἔν υἱοῖς ἡμῶν χαὶ ἐν ϑυγατράσιν ἡμῶν ἡμεῖς “πολλοὶ, καὶ ληψόμεϑα σῖτον 

χαὶ φαγόμεσϑα χαὶ ζησόμεθα. 

93. λ134.- ϑυγατέρων ὑμῶν] ρτγαπιῖτι. καὶ 44, ς8, 64, 74) 93, 
τού, 134, 248. (οπρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. κ͵ὶ ϑυγατερὼν 71. ρΓϑοΠΉΪζ. καὶ 

τῶν τιοβ. γυναικῶν ὑμῶν] καὶ γυναικὼν 44, τοό. Ῥγαετιϊτ. καὶ 64; 
γ)1, 74) 93») 1ο8, 121) 134) 248. Οὐρὶ. ΑΙά. καὶ οἴκων ὑμῶν] 
α7ινιῶι. οἴκων] οἰκίων 44) τού, 110, 134) 236, 243, 248. Οοπιρὶ. 
οἶκον 932. οἱχπ τοῦ. 

ΧΥ. Καὶ ἐγένετο] αὶ ἐγένετο 44) 71. 
κα ἤκουσαν] ὡς ἡκασαν ς8. 
ἡμῖ»] α ἥμιν γι. 

« ἢ 

ἡνὶ- 

ὅτι ἐγνώσϑη 

καὶ διεσκέδακεν 

ἐγένετο δὲ 93, τοϑ. 
ἤκουσαν] εγνωσαν 1Π]. 

καὶ διεσκέδασεν) α καὶ 44. 
Οοπιρί. ἐπερρέψαμεν] απεγρεψαμεν τοΒ. φάντες ἡμεῖς] α ἡμεις᾿ 
93, 108. κα σαντες 236, 248. (πηρί. εἰς τὸ τεῖχος] α τὸ Οοπηρὶ. 
εἰς τὸ τεῖχος ᾶτς. δὰ ἤη. ςοπ.] τ" εἰς τὸ τεῖχος αὐτὰ Χαὶι εἰς Τὸ ἐρ- 

γον 71. ἄνηρ] πὰς ἀνὴρ ςΆ. ἔργον αὐτα]} ἐργον εαυτὰ ΧΙ]. 

ΧΥΙ. Καὶ ἐγένετο] αὶ ἐγένετο ς8, 71. ἥμισυ 15 εἴ 29] ργατηϊτῖ. 
τὸ 93: ιοϑ. ἥμισυ τῶν ἐκτετιν.} πιεδ]ΐ ἐχεόγενι Ἡϊετοι. τῶν 

ἐκτετιναγμένων} των ἐεκτετάγμενων Π], ΧΙ, 44) ς2, ς8, 64, γ19.74,) τού, 
110, 120, 121) 134, (236. υἱ νἱάἀεῖυγ) 243, 248. (πρὶ. Α]ά, ΑἸεχ. 

τῶν παρατεταγμένων 93, 108. 

ἐογ κῃ λα εῤαηί ἀαβα:, εἰ μευία, εἰ ἄΓΟΝ; εἰ ἐζογαεε: Ἡϊεῖοθ. ἄντεί- 

Χοντο] ἀντείχονϊων (ας) 9,3... καὶ ἐ ϑυρερ)] και ϑύυραιοι 74. ϑυρεοὶ 
καὶ] ϑύραι. οὗ καὶ (ῆς) 9,. καὶ τόξα] καὶ τὰ τοζα 11, 74, τού, 
110, 134) 226. ΑΙεχ. καὶ ϑώρακες] καὶ οἱ : ϑώρακες "Π| ςς, 64, γ4, 
τού, 119, 134, 236. ΑἸά. Αἰεχ. καὶ οἱ ἄρχοντες} -- αὐτῶν 93. 
καὶ ἄρχοντες αὐτῶν 1ο8.᾿ ὀπίσω) κατοπισϑὲν 93, 108. 

ΧΥΙΙ. Τῶν οἰκοδομέόντων] α τῶν ΑἸά, αρτῆρσιν ἐν ὅπλοις] ἄρ- 

τῆσιν ἐνόπλοις (5) το6. ἐν ὅπλοις] ἐν ὁπλοι (Ώς) 93. ενοόπλοι 

τοϑ, 119, 248. (οπρί. ΑἸά. χειρὶ ἐποίει αὐτὰ χεῖρι αὐτὰ ἐποίει 

αὐτῷ} ἐαυτε ΧΙ, 44, 74. τού, 134. Αἰεχ. αντω ςς. 

καὶ ἐν μιᾷ] α ἐν ΠῚ ἐς. τὴν βολίδα] το ὁπλον 93, 1οϑ8. 
ΧΨΝΤΙΙ. Καὶ οἱ οἰκοδόμοι] καὶ οἰκοδομεε τοᾶὮ. ῥομφαίαν αὐτΆ]} 

ρομφαιαν ἑαυτε ΧΙ, 44, ςβ, 74) τού, 124. ΑΙεχ. ἐπὶ τὴν ὀσφὺν] 
α Τὴν ςς. ἐπὶ τῆς ὀσφυος 9357 108. ὀσφὺν αὐτῇ} οσφυν εαυτα ΧΙ, 

τού, 134. ΑΙεχ, καὶ ὠκοδόμουσαν] και ὠκοδομιουν 93) 1οϑ, 248. 
ΟομρΙ. τῇ κερατίν] τῶ χέρατι 93. ἐχόμενα αὐτἈ] ἐχόμενος 
αντε.74. αὐτῷ υ}1.] μου 93. (οτωορὶ. 

ΧΙΧ. Καὶ εἶπα] χαι απὸν 44) 93» 1ο8. καὶ εἰπαν 64. ΑἸά. 
τορὸς τὰς ἐντίμου.) 71. καὶ πρὸς τὰς 17 καὶ 71. ἄρχον- 
τας] Ὀγτηϊί. ἐνδοζους ΧΙ]. τῷ λαξ] τὰ Ισραηλ 74. πλατὺ καὶ 

πολὺ] πολὺ καὶ σὕλατυ 93, τοϑ.  Οὐπρὶ. α χαι 248. σχορ- 
αιζόμεϑα] σκορπισμεϑα ΧΙ. ἐπὶ τοῦ τείχους] απο τῇ τειχους 93. 
μακρὰν) αὶ Βῖο 93, τοῦ. αὐτῷ] - τὰ μακραν 93. - μακρᾶν τοβ. 

ΧΧ. Ἐν τόπῳ] ἐν τῶ τοπω 93») 108. ργερπηϊί, καὶ 448. Οουυρί. 

καὶ ἥμισυ »"--ϑώρακες] εἰ νποά!δοὺ 

Καὶ εἰσί τινες λέγοντες, ᾿Αγροὶ ἡμῶν χαὶ ἀμπελῶνες ἡμῶν χαὶ 

ἦν. ὦ ἐὰν (ἢς) 93- ξνωςαν τοΒ. αἀκέύ- 

τὴν φωνη} τῆς φωνης 58. συναχϑήσισθε) 
περὶ ἡμῶν] ὑπὲρ ἡμὼν 445) 74, τοῦ, 248. 

ὃ ἐὰν] ἢ ἄν ζς. Οοηνρὶ. 
σητε] ανακεσητε 03. 
συναχϑδήσεσσαι 93. 
(οπιρὶ. 

ΧΧΙ. Καὶ ἡμεῖς] καὶ ἡμισυ 1Π|, ΧΙ, 44, ς, ς8, 64, 719 74. τοῦ, 
120, 134,243» 248. κχαι 1τοϑ. χαὶ ἡμίσυ αὐτῶν τῶῖ;, 436. τὸ ἔρ- 
γον καὶ ἥμισυ ΑἸά. ποοιᾶντες] Ῥγαπηε, οἱ ξςξς. ἐποιδμεν 93) 108. 
Οοπιρί. τὸ ἔργον] αὶ μῖς ΑΙά, καὶ ἥμισυ αὐτῶν] α αὐτῶν 55» 
8. καὶ ἡμεῖς συν αὐτω ςς. καὶ τὸ ἡμισυ ἡμῶν 9,4. Οοπηρ. ἥμι- 
συ] τὸ ἡμισυ τοϑ. ἡμίσεις 119. κρατδντες} ἐκρατεν 93, 108. 
τὰ ὅρ3ρ4} τὰ οροὺυς 93, 243. 

ΧΧΙ]. εἶπα] εἰπὸν 93, 1οθ. 
11, ΧΙ, ςς, ς8. 

ταϊηοσα ΑἸοχ. 

᾿“Ἕκαςος--- αὐτῷ κα οὐπὶ ἰηϊετιπδά. 

ανῆρ καὶ τὸ παιδάριον αὐτῇ 935 το8. πιδεῖ 'π οΠδγ. 
μετὰ τὰ νεανίσκου] α τὰ 64, 74, τού, 134) 236, 

248. αὐλίσϑητε] αυλισϑησεται 44.24.3. ΟΟτηρὶ. ΔΙ4. αυλιςϑη- 
σειτε 93. Ἱερουσαλήμ] τῆς πολεὼς 93) τοϑ., ἔγω ὑμῖν] ἔξω 
ἡμῖν τοῦ. Οοπιρ. καὶ ἡ ἡμέρα] κα ἡ 248. ΑἸά.. 

ΧΧΙΠΙ. καὶ οἱ ἄνδρες] καὶ ἢ αδελφοι μου και τὰ τπαιδαρια καὶ οἱ 
ανδρες 93. ἔς, πΙ οἱ αδελφοι μον, το8. ΟΟἴΡΙ. ὀπίσω μου] κατο- 
πισϑὲν μου 93, τιο8. ἐξ ἡμῶν] εξ υμων γ4. Ἔ ἔχει 343, 248. ΑΙά. 
ἰχδιϑυσκ. ἀνὴρ] ἴγ. ς8. α ἀνὴρ 93, 1ο8, 36.Ὁ ἱμάτ. αὐτΒ] ἱματ. 
ἑαντε ΧΙ, 645) 134) 243, 248. ΑἸά. ΑΙεχ. α αὐτῇ ςς. - καὶ ανδρα 
ὃν ἀπεςελλον ἐπὶ τὸ υδωρ" ανηρ καὶ σπλον αὐτὰ εἰς τὸ δωρ. 93: ἐν ἐᾶ- 
ἄδη, πἰ χαι τὸ οπλον, τοῦ. ἱμάτ. ἑαντξ. ἀνὴρ καὶ ὅπλον αὐτῇ εἰς τὸ 

ὕδωρ Οοπιρί. 

Ι. Καὶ ἡ κρανγὴ] καὶ ἦν κραυγὴ 11, 44, 3, 58, 74» τού, 110, 
134, 236. ΑΙεχ. -καὶ ἐγένετο ἡ χρανγῊ 93. 108. (Ογρ]. γυναι- 
χῶν αὐτῶν] γυναικὼν ἑαυτῶν 64. Ργαιλϊῖ. τῶν 93» το8. ἀϑελφὲς 
αὐτῶν) αδελφους εαντὼν ΧΙ; 248. (οπιρὶ. ΑἸ4. ΑἸεχ. 

11. καὶ ἐν ϑυγατράσιν ἡμῶν] κα ἥμων γ1. ἡμεῖς τοολλοὶ] κα 71. 

Ἔ ἐσμεν 93» 108. φολλοὶ---σῖτον] πίπεὶες ἀεείρίαπιμ 2 ΥῸ -Ῥγεο δο- 
γε ὕεπιοπίηπε (τηᾶτρ. Ὁ 4]. τη.) τοόὄ. καὶ ληψόμεϑα] α καὶ γι1. 
δοτε ἂν ἡμῖν 93) τοϑβ. καὶ φαγόμεϑα] ινα φαγομεν 93. ινὰ φα- 
γωμεν τοῦ. καὶ φαγώμεϑα (ἢς οοπι. {ε4.} Οομηρ. καὶ ζησόμε- 
3] Α καὶ ΑΪά. 

1Π. Καὶ εἰσί τινες καὶ ετεροι 44. χαι σαν τινες (8, 93) 1οϑ. 

᾿Αγροὶ ἡμῶν) λα ἥμων 71. τοὺς ἀγροὺς πμῶν 93, 1οϑ. ρῥγϑιιτε. οἱ 
1το. καὶ ἀμπελῶνες ἡμῶν) α μων 71. καὶ τρὺυς αμπελωνας ἡμῶν 
93, 108. καὶ οἰκίαι ἡμῶν] αὶ ςς. καὶ τᾶς οἰκιας ἡμῶν 93) 108. 
ἡμεῖς διεγνῶμεν}] καὶ ἡμεῖς 71. ἡμέις διενεγίνησαμεν 93, ἡμεις διη- 
νεγίνησαμεν τοῦ. καὶ ληψόμεϑαἿ καὶ ἐλαξομεν 93. 1ο8. καὶ 



κεχτήμεϑιι ἡμεῖς ἐπεχτημεϑα 93. 

ΝΕΕΜΊΙΑΣ. 

οἰχίαι ἡμῶν, ἡμεῖς διεγίνῶμεν χαὶ ληψόμεθα σῖτον χαὶ φαγόμεϑα. Καὶ εἰσί τινες “λέγοντες, 
᾿Εδανεισάμεϑα ἀργύριον εἰς φόρες τῇ βασιλέως, ἀγροὶ ἡμῶν χαὶ ἀμπελῶνες ἡμῶν χαὶ οἰκίαι ἡμῶν. 
Καὶ γῦν ὡς σὰρξ ἀδελφῶν ἡμῶν, σὰρξ ἡμῶν" ὡς υἱοὶ αὐτῶν, υἱοὶ ἡμῶν. χαὶ ἰδὲ ἡμεῖς χαταδυνα- 

ςεύομεν τὸς υἱὸς ἡμῶν χαὶ τὰς ϑυγατέρας ἡμῶν εἰς δόλες, καὶ εἰσὶν ἀπὸ ϑυγατέρων ἡμῶν χατα- 
δυναςευόμεναι, χαὶ οὐχ ἕςι δύναμις χειρῶν ἡμῶν, χαὶ ἀγροὶ ἡμῶν χαὶ ἀμπελῶνες ἡμῶν τοῖς ἐγτί- 
μοις. Καὶ ἐλυπήθην σφόδρα χαϑὼς ἤχεσα τὴν χραυγὴν αὐτῶν χαὶ τὰς λόγους τἔτες. Καὶ 

ἐξελεύσατο χαρδία μου ἐπ᾿ ἐμέ' χαὶ ἐμαχεσάμην πρὸς τὸς ἐντίμους χαὶ τὰς ἄρχοντας, καὶ εἶπα 
3 ρ᾿ 9 ΄ ν» Ὰ, 3 Ν 2 “’ὰ εἐ ρο Φ [ων ΩΝ Δ 5 ΙΝ 3 7 

αὐτοῖς, ᾿Απαιτήσει ἀνὴρ τὸν ἀδελφὸν αὐτῇ ἃ ὑμεῖς ἀπαιτεῖτε; χαὶ ἐδωχα ἐπ᾿ αὐτὲς ἐχχλησίαν 

μεγάλην, Καὶ εἶπα αὐτοῖς, Ἡμεῖς χεχτήμεϑα τὸς ἀδελφὰς ἡμῶν τὰς ᾿Ιδβδαίους τὰς πτωλδμένους 8. 
“,᾿,᾿,ἥ.Ν» 2 ες ’ ς. ὍὉ Ν  ε φιϑ ἴω] Ν 3 Ν ς ν᾿ ", ΄ ξς μκμῸ 

τοῖς ἔὐγεσιὶν ἐν ἑχδσίῳ ἡμῶν" (λαὶ ὑμεῖς πσωλεῖτε τὸς ἀδελφὰς ὑμῶν, χαὶ πτπαραδοϑήσονται ἡμῖν.) 
Ν ς  “ Ν 3 Ὡ; [4 

χαι ἡσυχᾶσαν, χαὶ οὐχ εὐροσὰν λογον. 

ΚΕΦ. 

4. 

δ. 

6. γ. 

Καὶ εἶπα, Οὐκ ἀγαθὸς ὁ λύγος ὃν ὑμεῖς ποιεῖτε" ὄχ, 9. 

ὅτως ἐν φόξῳ Θεξ ἡμῶν ἀπελεύσεσθε ἀπὸ ὀνειδισμξ τῶν ἐϑνων τῶν ἐχϑρῶν ἡμῶν. Καὶ οἱ ἀδελ-- το. 

φοί με χαὶ οἱ γνωςοί με καὶ ἐγὼ ἐϑθήχαμεν ἑαυτοῖς ἀργύριον χαὶ σῖτον' ἐγχατελίπομεν δὴ τὴν 
’ ΄ φϑ ε 5 9 ᾿“ Ν ," 2. .Ὁ ὴν 

ἀπαίτησιν ταύτην. Ἐπιςρέψατε δὴ αὐτοῖς ὡς σήμερον ἀγρᾶς αὐτῶν χαὶ ἀμπελῶνας αὐτῶν χαὶ 
3 ρ 2) »᾿" , 9 Φ "Ὁ ΝΥΝ ὦ 3» ΑΕ ΣΦ ΙΝ Ὁ Υ Α 9ϑ'. » 

ἐλαιωγας αὕτων χαι οἰχίας αὐτῶν, χᾶ! ἀπὸ τ ἀργυριδ τὸν σίτον χα! ΤΟΥ οἶνον Χᾶϊ τὸ ἔλαιον ἐξεγέγ- 
ε κ᾿ " 3 7 “ » » τ 2 ΄ Ὡ ΄ . 

κατε ἑαυτοῖς. Καὶ εἶπαν, ᾿Αποδώσομεν, χαὶ τραρ᾽ αὐτῶν οὐ ζητήσομεν, ὅτως «ποιήσομεν χαϑὼς 

ληψωώμεϑα ΑΙά. καὶ φαγόμιϑα] α γ1- -Ἐ καὶ ζησομεϑα 74. 
και ἐφάγομεν 93) τοβ. 

ΙΝ. εεῖξ τοΐμπι σοπι. 74. Καὶ εἰσί τινες] καὶ σαν τινες ς8. 

Καὶ εἰσί τινες λέγον]ες ] καὶ ἐτεροι λεγεσι 71. τινες δὲ ἐλεγον 93, 1ο8. 

λέγονϊες, Ἔδανεισ. ἀργύρ.} οὗ ἔλεγον δεδώκαμεν τὰ κτήμαϊα ἡμῶν 
τι Οοάϊςεβ ϑεγρί. ἀγροὶ ἡμῶν] α ἡμῶν 71. επὶ τοῖς ἀγβοις ἡμῶν 
93» 1908. καὶ ἀμπελῶνες ἡμῶν] α ἡμῶν 71. καὶ τοις ἀμπελωσιν 
ἡμῖν 93. ὥς, πἰῇ ἡμῶν, τοΒ. καὶ οἰκίαι ἡμῶν] αὶ 71. καὶ ταις 

οἰκιᾶις ὑμὼν 93. καὶ ταις οἰκίαις ἡμῶν τοϑ. , 
Ν. Καὶ νῦν] α καὶ ξξ. ὡς σὰρξ) καϑὼως ἡ σαρξ 93, τοϑ. 

ἀδελφῶν ἡμῶν] ργαετλιῖ. τῶν 93, τιο8β. σὰρξ ἡμῶν] ργαηϊτε. ἡ 93- 
ὡς υἱοὶ] καὶ ὡς οἱ νιοι 93. χαὶ ὡς νἱοι τοϑ. υἱοὶ αὐτῶν, υἱοὶ ἡμῶν] 

υιοι ἡμῶν, νιοι αὐτῶν 11, ςς. οἱ υἱοῖ αὐΐων οὐ νιοι ἡμῶν ς8. ῥγαιμτ. 
οἱ 64. υἱοὶ ἡμῶν] Ῥγφπττ. οἱ 93. γχαὶ ἰδὲ ἡμεῖς] α ἰδὰ όψῳ γι, 

1το, 243, 248. ΑἸά. ργαπεῖτε. οτι σαρξ μία ἐσμεν 93, το. καὶ 
εἰσὶν ἀπὸ ϑυγ.] καὶ τινες τῶν ϑυγ. 93» 1ο8. ἀπὸ ϑυγατέρων] απὸ 

τῶν ϑυγατέρων 436. καϊαδυναςευόμεναι] βια αφαιρενται 93, το. 
καὶ οὐκ ἔσι δύναμις} καὶ οὐκ ἰισχυΐ 93. καὶ οὐκ ἰσχυει τοΒ. χχεῖι- 
ρῶν ἡμῶν} χειρος ἡμῶν 11, ςς. ἡ χερ πμὼν 93) 1ο8. καὶ ἀγροὶ 
ὅς. δὰ ἔῃ. ςοπ).7 71. ἀγροὶ ἡμῶν] ργαεπηϊεῖ. οἱ 93, το. ἀγρὼν 
ἡμῶν τῖιο. ἀμπελῶνες ἡμῶν) ρῥγαιπλϊτῖ. οἱ 93, 1οϑ8. ἀμπελωνων 
ἡμῶν τι. 

ΨΙ. καϑὼς ἤκεσα] ὡς ἤκεσὰα 44. ἕ Ἦν φῳνην αὐων 8. τὴν 

κραυγὴν] τὴν φωνὴν τῆς χρανγὴς 93» 108. τὴν χραυγὴν αὐτῶν] τὴν 

φωνὴν αὐΐων ΧΙ. τὴν φωνὴν αὐΐων καὶ τὴν κραυγὴν 8. καὶ τὰς λό- 

γους τότες} α 710 τοῦ. 

ΨΙΙ1. Καὶ ἐξδαλεύσατο] καὶ εθαρηϑὴ ς8. καὶ εδελευσαμην 93, 
τοῦ. καρδία μου] ἡ καρδιὰ μου σφοδρα 58. ΡῥΓΩΙΏΪῖ. ἐν τῇ 93) 

1ο8. ἐπ᾽ ἐμέ] α 93» τοῦ. καὶ ἐμαχεσάμην] καὶ εχριϑὴν 93; 
108. καὶ ἐπεμαχεσαμην2316. καὶ ἐμαχεσάμην---ἄρχονϊας καὶ ἐμα- 
χεσάμην (ἐεὶραυϊ) μετὰ ἐντίμων καὶ μετὰ ἀρχόνων αὐτῶν ττ Οοάϊ- 
ἐε8 ϑεγεὶϊ.  τρὸς τὰς ἐντίμους] α τῆς ἐντίμες 71. μέϊα τῶν ἐντίμων 
93.108. καὶ τὰς ἄρχριας) α καὶ γ1. καὶ τῶν ἀρχονΐων 93, το8. 
καὶ ρος τες ἀρχοντας τιοό. καὶ εἶπα αὐτοῖς] καὶ εἰπὸν αὐτοῖς 
44. ς8, 64, γ4, 93.) τού, τοϑ, 134, 243,248. Οοπρὶ. ΑἸά4. ΑΙεχ. καὶ 

εἶπα αὐτοῖς---καὶ εἶπα αὐτοῖς ἰῃ ςοπι. {64.] κα αἰτετγυῖγ. οὐπὶ ἰηϊοττηςά, 
416. ᾿Απαιτήσει)] ἀπετήσεε (Πο) υμεις ἀπαιτειτε 093. “-[ υμεῖις 

ἀπαιτεῖτε τοθ. ὑμεῖς ἀπαιτήσετε (ομηρ].. ἀνὴρ] ργαπιϊῖ. ὁ ςς. 
τὸν ἀδελφὸν αὐτὰ} τον αδελφον ἕαυτε Χ]. ΑἸεχ. ἃ ὑμεῖς ἀπαιτεῖ- 

τε} ἃ ΠῚ, ατοὸν, 134. Αἰεχ. ὑμεῖς καὶ ἐπατεῖτε (0) 44. ἔς, πἰῆ 
, ἀπαιτεῖτε 71.) τοό. αἱ ὑμεῖς τοιειτε ς2, 64) 243, 448. Οοτηρί. ΑΙά. 
καὶ ὑμοῖς ἀπαιτεῖτε γ4. κ 93, 108. 
καὶ συνηγαγον τοδ. 

ΨΙΠ. Καὶ εἶπα αὐτοῖς] καὶ εἰπὸν 44. καὶ εἰπὸν αὐτοῖς 64, 74, 

93; τού, τοϑ, 1109 134» 243) 248. Οοπιρὶ. ΑΙά. Αἰ. Ἡμεῖς 
τὰς πωλεμένες} τοῖς πωλδμενοις 

ό4ᾳ. τας τραϑέντας 93, 1085. τοῖς ἔϑνεσιν} ῥγρΠΉΝ τ. ἐν 93.» τοϑ. 
ἐν ἑκεσίῳ ἡμῶν] ἐκεσιως ὑμῶν ςΞ8. κα ἡμῶν γ7γ1. ικάνως τεχνῶ ἐποιησα- 
τε. εἰ δὲ μὴ καὶν ἡμῖν αποδωσεσϑὲ αὐτὰς ιοΒ. α ἐν 134) 236. 

, νν 

καὶ ἔϑωκα ] καὶ συνηγον 93- 

᾿ 
και ᾿ 

ὑμεῖς---ὐμῶν] καὶ τωλειτε ἀντες 71. καὶ ὑμεῖς---ἡμῖν] υμιν δὲ δὸ- 

λευδσιν. οἱ ἀϑελφοι ἡμῶν υἱοι Ισραηλ, ἐπαινέσω υμας οὐκ εὖ πεποιδοτας. 

καὶ ἡμεῖς γαρ αἰπενεσόμεϑα (6) τες αδελφες ἡμῶν τὰς Ιεδχιες τοὺς 
ὥραϑεντας ἐν τοις εϑνεσιν ἑκάγως τεχνᾶ ἐποιήσατε. εἰ δὲ μη καὶ ἡμιν 
αποδωσεσϑαι αντους. καὶ ὑμεῖς πολιται τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν καὶ τρα-, 
ϑησονται ἡμῖν" 93. ὑμῖν δὲ δελευεσιν οἱ ἀδελφοι ἡμῶν» οἱ υιοι Ἰσραηλ' 

ἐπαινέσω ὑμᾶς οὐχ εὖ τεποιηκοτας; καὶ ἡμεῖς γὰρ ἀποδωσομεϑα τοὺς 
αδελφους ἡμῶν τοὺς Ἰουδαιες τοὺς πραϑέντας ἐν τοῖς εὕνεσιν, ἱκανὼς᾿ 

τεχνὰ ἐποιήσατε" εἰ δὲ μη, καὶ ἡμῖν ἀποδωσεσϑε αὐτους, καὶ ὑμεῖς τω 
λείτε τὰς αδελφες ὑμῶν, καὶ τραϑήσονται μιν. 121. ἀδελφὰς 

ὑμῶν] αδελφους ἡμῶν τς. καὶ τυαραδοϑήσονται ἡμῖν] α 1], ς8, 
71. κακῶι ταραδοϑήσονται ςς. καὶ ταραϑησονται ἡμῖν τοδ. χα 
τραϑησονται ἡμῖν ττο ΟΟπιρὶ. Βαθεῖ ἴῃ ομαγαές, πηΐπογε Αἰεχ. καὶ 
οὐχ εὕροσαν} χαὶ οὐχ ἐυρον 64, 93, ιο8, 121, 243, 248. (ΟΠ}Ρ]. ΑΙά. 

λόγον) - ἀποχρινεσϑαι 93. -ἕ ἀποκρινασϑαι 121. 

ΙΧ. Καὶ εἶπα] καὶ εἶπον 93.» τού, τοΒ. Οομηρί. Οὐκ ἀγαϑὺς] 

ἁ καϑὸς (ῆς: οτί. ργὸ ὁ καϑὼ) ττιὸο. Οὐκ ἀγαϑὸς---Θεξ ἡμῶν) 

α ουπὶ ἰηϊοππηεά. 71. ἐν φόξῳ Θεξ] κδὲ ὡς φοξουμενοι τον'Θεον 93. 

αδὲ φοξουμενοι Θεον το8.1 ὀπελεύσεσϑε) ἀπορρεψατε 93. ἀπεςρε- 
φατε τιοϑβ. ἀπὸ ὀνειδισμ] τῶν ὀνιδισμὸν (Πς) 93. τὸν ονείδισμον 

1ο8. τῶν ἐθνῶν] α 11, ςς, ς8, 71) 74. ΠΒιΑθεῖ ἴῃ σμλγ. τηΐη. ΑἸ]εχ. 
Χ, Καὶ οἱ 19] καιγε εγὼ καὶ οἱ 93, 1οβ. (οπηρί. γνωροί ] 

γνωςὴ (Ες) 9,. ἐγὼ ἐθήκαμεν ἑαυτοῖς] ἐγὼ εϑηκαμεν ἀντοις 1], 
58. Οοπιρί. ἐγὼ εϑηχαμεν εν αὐτοῖς ςξ. λέγω 71. ἥμεις ἐδωκαμεν 
εαντοις 93. ἐγκατελίπομεν δις. δὰ ἤη. οοπι.} α 71. ποθ γερείανιμς ἱπ 

εονπρμσπθ ἐβμαί, «: αἰδεπμπι σοποεάίανηις, φμοά “εὐφίωγ ποόϊε, Ψαΐς. ἐγ- 

κατελίπομεν δὴ] ἐγκατελιπαμεν δὴ ς8. εγκατελειπομεν δὴ 64. καὶ 
ἐγκατελείπομεν 93. κᾶἂὶ ἐγκατελιπομὲν τοῦ. τὴν ἀπαίτησιν] τὴν 
απετησιν 93. 

ΧΙ. ᾿Επερρέψατε---οἰκίας αὐτῶν] καὶ ϑωσωμεν ὑπερ αὐτων αργυ- 
ριον ἀποϑέσθαι αῷ᾽᾿ ἡμων τὸ βαρος τουτο. και ἀποδοτε αὐτοῖς τοὺς 
ἄγρους ἀντοις" και τς ἀγρους αὐτῶν ας ([ς) ἀντων' καὶ τὰς οἰκειᾶς 
αὐτῶν. 93. και ϑωσομεὲν ὑπὲρ αὐτῶν ἀργύριον ἀποϑέσσαι αφ᾽ ὑμῶν τὸ 
βαρος τουτο, καὶ ἀποϑδοτε αὐτοῖς τους αγρους αὐτῶν, και τους ἀαμπελω- 
γᾶς αὐτῶν, καὶ τῆς ἐλαίωνας αὐτῶν, καὶ τας οἰκιᾶς ἄυτων τιο8. ρῖξ- 
τηϊτῖ. καὶ ϑωσομεν ὑπὲρ αὐτῶν ἀργύριον, ἀποϑέεσϑαι αφ᾽᾿ νμὼν τὸ βαρος 
τοῦτο και 121. δὴ αὐτοῖς] δὲ αυτοι Π1. ἕαυτοις ΧΙ. ἀγρὲς αὐ- 

τῶν] αὐτῶν 71. καὶ ἀμπελῶνας αὐτῶν] α καὶ ςς. ἀμπελωνας 
γι. κ αὐτῶν 2 Οοάϊςεβ ϑεγρ. καὶ ἐλαιῶνας αὐτῶν] ἐλαίας αν- 
τῶν 11. , ΧΙ. α καὶ ςς. Αἰεχ α αὐτὼν ς8. ἄυο (ὐοάϊοε5 δεγρὶ. 
ἐλαίωνας 71. καὶ ἀπὸ τ] καὶ εκ ΤῈ 93) το8. τὸν σῖτον] καὶ 
τ σιτε 931) 1οϑ, 121. καὶ τὸν οἶνον] καὶ ΤῊ ΟἱνΒ 93) 121. κα 108. 
καὶ τὸ ἔλαιον] α τὸ ἐλαιον 11. ςξς. χαὶ τοῦ ἐλαιου 9357 1οβ, 121. 

ἐξενέγκατε) ργϑτλῖττ. καὶ ΧΙ. ῥγαπαῖῖ, ὑμεῖς 93. 108. εξηνεγκατε 
119. ἑαυτοῖς] αντοις 64, τού, τοϑ. (ὐοπιρί. αὐτὰ 93. 
ΧΙΙ. Καὶ εἶπαν] καὶ εἰπὸν 44) 93» 243, 248. Οοπιρὶ. ΑἸΙά. ἀϊκε- 

γῶπε Αταδι. ᾿Αποϑδώσομεν] αποδωσωμεν γ4. τεδάϊπιμε Απλῦτ. οὐ 
ζητήσομεν) οὐ δητησωμεν 44. πίλὲϊ! φικστίπις Ατλδτ. ὅτως ποιήσο- 

μεν] α 71. ποιήσομεν] ποιησωμεν 44, 93,106. καϑὺὼς σὺ---αὐ- 

ΕΙΣ. 

12. 



ΝΕΕΜΊΙΑΣ. 
κΕΦ. ν. 

13. σὺ λέγεις" χαὶ ἐχάλεσα τὲς ἱερεῖς χαὶ ὡρχισα αὐτὲς “ποιῆσαι ὡς τὸ ῥῆμα. τῶτο. Καὶ τὴν ἀνα- 

βολῆν μου ἐξετίναξα, χαὶ εἶπα, Οὕτως ἐχτινγάξαι ὁ Θεὸς ππάντα ἄνδρα, ὃ ὃς οὐ ςἥσει τὸν λόγον 
ρο ρο δ 4 9 "Ὁ ΄ ρ Ν ἰν 

τᾶτον, ἐχ τῷ οἰχου αὐτῷ χαὶ ἐχ χόπου αὖτξ, χαὶ ἔςαι ὅτως ἐχτετιναγμένος χαὶ χενός" χαὶ εἶπε 
βὸ ε 5» 3 4 κι»; Ἁ “,»» ΄ ε ς"Ὁ ρ ᾿ 

14. πᾶσα ἡ ἐχχλησία, Αμῆν' χαὶ ἥνεσαν τὸν Κύριον! χαὶ ἐποίησεν ὁ λαὸς τὸ ῥῆμα τᾶτο. ᾿Απὸ 
ε 5» 7 ᾽ ν 3 Ψ ) κ᾿ 2 “,». 7 » Ν»Ἤ .Σ ρ“ ,ὦὦννν 
ἡμέρας ἧς ἐνετείλατό μοι εἶναι εἰς ἄρχοντα αὐτῶν ἐν γῆ Ιόδα, ἀπὸ ἔτους εἰχοςὃ χαὶ ἕως ἕτους 

τριαχοςὃ χαὶ δευτέρου τῷ Αρϑασασϑαὰ ἔτη δώδεχα, ἐγὼ χαὶ οἱ ἀδελφοί με βίαν αὐτῶν ἐχ ἔφα- 
ΝΙΝ ΄ Ν ΄ Δι ν » οὸὲ᾽ )». 2 »)» "52 ν 3. 2 ». »“ὶὋ͵ » 

15. γον. Καὶ τὰς βίας τὰς πρώτας ἃς πρὸ ἐμᾶ ἐξάρυναν ἐπ᾿ αὐτὲς, χαὶ ἐλάξοσαν παρ᾽ αὐτῶν ἐν 
2 ΕΝ ἢ 2 ΄ : ἌΝ ; ὡ Η κ“Ὃ τ 

ἄρτοις χαὶ ἐν οἴγῳ ἔσχατον ἀργύριον δίδραγμα τεσσαράχοντα" χαὶ οἱ ἐχτετιναγμένοι ᾿αὐτῶν ἐξε- 
7 9.7.» Ν ’ ϑ Ν, 2 3 ΄ ἰχΧ4 ΞΖ ἙΝ ΄ ΄ ἰδὲ Ν,. 93 3» ῥῷ 

16. σιάζονται ἐπὶ τὸν λαόν" χάγὼ οὐχ ἐποίησα ὅτως ἀπὸ προσώπου φόξδου Θεδ. Καὶ ἐν ἔργῳ τᾶ 

τείχες τότων οὐχ ἐχράτησα, ἀγρὸν οὐχ ἐχτησάμην, χαὶ “σάντες οἱ συνηγμένοι ἐχεῖ ἐπὶ τὸ ἔργον. 
ς- ς 9 ρῶ ε ἈΝ Ν, ΄ ἢ ᾿ “.,»-»}2 ΄ Ν :- Φ᾽.» "»" φῷ ΕῚ ρω ρὋ ᾽᾿΄ζι᾽' 

17. Καὶ οἱ ᾿Ιδδαΐοι ἐχατὸν χαὶ πεντήχοντα ἄνδρες, χαὶ ἐρχόμενοι πρὸς ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν τῶν χύχλῳ 
ε οὸὃ » }»ῈὲΗ ΄ 7’ ν ΄ 2 ες» ΄ “1 Ῥ Ν ΄ δ 2 τον 18. ἡμῶν ἐπὶ τράπεζάν με. Καὶ ἦν γινόμενον εἰς ἡμέραν μίαν μόδχος εἷς, καὶ πτρόδατα ἕξ ἐχλεχτὰ 

χαὶ χίμαρος ἐγίνοντό μοι" καὶ ἀναμέσον δέχα ἡμερῶν ἐν πτᾶσιν οἶνος τῷ “π“λήϑει" χαὶ σὺν τέτοις 
19. ἄρτες τῆς βίας οὐκ ἐζήτησα, ὅτι βαρεῖα ἡ δελεία ἐπὶ τὸν λαὸν ἔβτον. Μνήσϑητί με ὁ Θεὸς εἰς 

φ'. 3 Ν ΄ Ψ 3 ΄ ᾿ϑΝ ρ »’ τᾶν 

ἄγασοὸν πάντα ὅσα ἐποίησα τῷ λαῷ τὅτῳ. " 

ι. ΚΑΙ ἐγένετο χαϑὼς ἠχόσϑη τῷ Σαναξαλλᾶτ, χαὶ Τωξία, χαὶ τῷ Γησὰμ τῷ ᾿Αραξὶ, χαὶ τοῖς 
χαταλοίποις ἐχϑρὼων ἡμῶν, ὁτι ὡχοδόμησα τὸ τεῖχος, χαὶ οὐ χατελείφϑη ἐν αὐτοῖς τυνοὴ ἕως τοῦ 

4. χαιρδ ἐχείνα, ϑύρας ὃχ ἐπέςησα ἐν ταῖς σύλαις. Καὶ ἀπέςειλε Σαναξαλλᾶτ χαὶ Γησὰμ πρὸς 

τὰςἾ καὶ ὠρκισαὰ τοὺς ἱερεῖς )γ1. καὶ ὥρκισα αὐτὲς] καὶ ορκισα αν. Οομηρ. καὶ ταϑες--- ἄνδρες ἰπ ςοπι. ἴε4.] καὶ τταϑες οἱ [αδαιοι οἱ 
τοις 93. τοιῆσαι] καϑως δει τόιησαι ς[86. ὡς τὸ ῥῆμα] κα ὡς 93. επι τὸ ἐργον συνῆγμενοι ανδρες ἐκάτον τσεντήχοντὰ 71. ἐπὶ τὸ ἔργον} 

ΧΙ. τὴν ἀναβολήν μου] ργεεπαῖττ, ἐξετειναξα 93. εξετιναζα τας δια τὸ εἐργον 52, 64, 243) 248. Οοπιρῖ. ΑἸά, 
χείρας μου το8. ἐξετίναξα] ἐξέτεινα ςς. κ 93» 1ο8. καὶ εἶπα] ΧΙ! Καὶ οἱ 1ωδαῖο!]} α Χαι ςξΒ. και οἱ αρχοήῖες 93, 108. 
καὶ εἰπὸν αποδωσὼων 44. καὶ εἶπον 8, 64, 74, 93, τού, τοϑ, 134, καὶ ἸΙδδαῖοι καὶ οἱ ἄρχοντες Οοπιρὶ. ἐἑκατὸν καὶ πεντήκοντα ] α Χαι 

436, 243, 248. Οοτηρί. ΑἸά. ΑἸεχ. ἐκτινάξαι) ἐχτωναξαι 9,. ΧΙ, 44) 64, γ4) τού, 134) 226. (οπιρί. ΑἸά. μδδεῖ καὶ 'ἰπ οπαιδᾶ. 

τᾶντα ἄνδρα] τοανῖα ανϑρωπὸον 71. συμπᾶντα ανδρα 93, τοῦθ. ὃς πηίποτε ΑΙεκ. καὶ ἐρχόμενοι] καὶ οἱ ἐρχομένοι 445 55») 71.) 749 τού, 
οὐ ςήσει] ὃς οὐκ ἐπιτελήσει (ρεηβεῖε!) 7 Οοὐϊςε5 δεγρ. τὸν λόγον ιοᾷ, 134, 236. κακαὶ ς8. καὶ οἱ ἐχόμενοι (ῇἢ.) 93. ἐπὶ τράπε- 
τῶτον] ργβεπηϊξῖ, σὺν 93. καὶ ἐκ κόπου---κενός} αὶ οὔπὶ ἱπϊεγπηθά. γ1. αν μου] ἐπι τὴν τράπεζαν μου 44. -Ἐ ἐξενιζοντο 93, 121. ἐπὶ τὴν 
καὶ ἐκ κόπου αὐτ!] καὶ ἐκ τόπου αὐτῇ ΧΙ]. α ἐκ 44. καὶ ἐκ τὰ τότε τρᾶπεζαν μὲ εἐξενιζοντο τοϑ. 

αὐτῇ ςζ8. και εκ τῶν χοπὼν αυτα 93. το. ἔςαι ὅτως] ἴτ. 93, 1οϑ. ΧΙ]. γινόμενον) γινομενος ᾿ς. γινομενα 935108. γιγνόμενον 

ἐραι τὸς τού, τ19ς. καὶ κενός] κάκεινος ΧΙ, καὶ ἐποίησεν ὅς. ΑἸεχ. εἰς ἡμέραν μίαν) α μιαν 44. καὶ τρόδατα ἕξ] α ἐξ 11, 
ἃ ἢ. οοα,] καὶ ἐγένετο τὼς 71. καὶ ἐποιῆσαν το ρῆμα τατο ὁ λᾶς τιοϑ. τροδαῖα 93. ξ ἐκλεκτὰ] ἐξελεκτὼ (Ω0) ΑΙά. ἐκλεκτὰ] 
1ο8. ὁ λαὺς] ροηϊϊ Ροίξ τουτο 93. τὸ ῥῆμο τῶτο]) -- καὶ ἡν-ὀ ὀ ἐξ 93, το8,, καὶ χίμαρος] καὶ χιμᾶροι 445 745 τούς 1345) 236. 

σαν τὸν Κυριον 74. καὶ χίμαῤῥος ΑἸά. ἔγίνοντό μοι] ἐγένετο μοι 93. - ἐγίνετο μοι τοϑ. 
ΧΙΝ. ᾿Απὸ ἡμέρας} απο τῆς ἡμέρας ΧΙ, 445 64) 71, 74ν τού, 1190, καὶ ἀναμέσον] και δια 93; το8. δέκα ἡμερῶν] ρτατηϊτῖ. των ΧΙ, 

1210134) 26,248. ΑἸά. ΑἸεχ. καιγε απὸ τῆς ἡμέρας 935) τοϑ8. Ομ}. 4.4. 58, 64, 71) 745) 106, 134) 236. ΑΙεκ. τῶν δωδεκα ἡμέρων «243, 
ἐνετείλατό μοι] -᾿- Κυριος γ1. ἐν γῇ 16δα} ἐν τῇ Ιπαϑαιᾳ ΧΙ, ςς, 248. Οοπηρί. ΑΔ, ἐν ὡῶσιν οἶνος Ῥφινον 93. ᾽Ἰο8. ἐν πᾶσιν οἷ- 
93» ιοβ. ἀπὸ ἕτους---᾿Αρϑασασϑὼ) , οἰπὶ ἰηίειτηςά, )γ1. καὶ νος τῷ Ὡλήϑει] ἐκ ἐφεισάμην (ποπ ρερετεἢ) δέδωκα, τὸν οἶνον 7 Οοάϊοε5 
ἕως ἔτους τριακοςΒ} καὶ εὡς τοῦ τριάχορου ΧΊ. εως τριακορου δευτερον δεγρῖ!. τῷ τλήϑει} τσαντι τῶ ὕληϑει σαντι τὼ λαὼ 91, τοβ. 
44. ες ἐτοὺς λβ216. τῷ ̓ Αρϑασασϑὰ] τῷ Αρσεναϑα 1. τῳ καὶ σὺν τάτοις] καὶ σὺν τατὼ 44. καὶ πρὸς τετοις 93,) 108, 110. 
Αρϑασϑα 64. 134. Ἀρταξερξα τε βασιλεως 93) 1οϑ. τὰ Αρϑασασϑαὰ ἄρτους] αρτος, 445) 74: τούς 134) 2326. αρτον 64, 93γ 1οϑ, 243. 

119. τῷ Αρσασϑα 236. -Ἑ τῷ βασιλεῖ Οοπιρί. “Ἅ"γιαχεγχὶς τρὶς Οουρὶ. ΑἸά. τῆς βίας] τῆς ηγέμονιας με 93) τοϑ. Οσπαρὶ. ἀκ 
Ψψυϊρ. ἔτη δώδεκα] ϑωδεκα ἐτι 93. ἴτ. το8. ἐγὼ] καὶ εγὼ 248. ἐζήτησα κκ ἐξεζητησα ς8. εκ ἐφαγον 923. βαρεῖα ἡ δελεία] ἡ δε- 
Οοπιρῖ. ΑΙά. οἱ ἀδελφοῖ μου] οἱ ἀδελφοι ἡμων 11. καὶ ἀδελφοι μου λεία βαρειὰ 44. εδαρυνθὴ τὸ ἐργὸν 937 1038. ἐπὶ τὸν λαὸν τϑτον] 
931. βίαν αὐτῶν οὐκ ἔφαγον] αρτον τῆς ἡγεμονιᾶς μου οὐχ ὍΥΜΡ ἐπὶ τὸν δωλον τατον ςς. κα 71. 
93. 108, τ21. Οοπιρὶ. ΧΙΧ. Ὠρεῖξ ςοπγ.«᾿περτ. ςζ8. παντα ὅσα ἐποίησα) α πανταὰ 44. 

ΧΥ. Καὶ τὰς βίας---αὐτὰ οἱ δὲ αὐ δι οἱ δ ἐμπροσϑεν μου βα- ων Φ' ; 
ρυναν κλοιὸν ἐπὶ τὸν λᾶον 93, 108,121. ἢς, ἤπε κλοιὸν, ΟΟπῖρ!. καὶ Ι. Καὶ ἐγένετο] α ἐγένετο 44. καϑὼς ἠκέσϑη] ὡς ἤχεσϑὴη 93, 
ἰλάξοσα»] α χᾶὶ ς8. καὶ ἐλαῦξον 93. τοϑ, 248. Οορ. τσαρ᾽ α΄ 1ο8. καὶ Τωξία] και τω Τωβια 93, 248. Οοπιρί. καὶ τῷ Γη- 
τῶν] τὰρ αὐτοῖς 110. ἐν ἄρτοις] ἐν ἄρτῳ 74, αρτὸν 93. αρτοὺς σαμ)} τῷ 71) 236. »-“αμ] Γησαν τοϑ. τῷ ̓ Αραβ)] και Αρα- 
1οϑ, 121. καὶ ἐν οἵνῳ] Ἔ ἐλαίας αὐΐων, καὶ οἰκιας αὐΐων Χ]. καὶ δι 44. κα 71. καὶ τοῖς καϊαλοίποις] καὶ τοις λυποις 93. καὶ τοῖς 
οἶνον 9357 108, 12:1. ἔσχατον ἀργύριον] καὶ ἐσχατον ἀργύυριου 93. λοιποις το8. ἐχϑρῶν ἡμῶν] ἐχϑροις ἡμῶν 11, 93ν τοϑ. τῶν ἐχϑρων 
ιοβϑ, 121. ἄργύριον) ἀργυρίου 71. δίδραγμα] σικλους 93) 1σ8, ἡμῶν ΧΙ, 44, ς8, 64; τοῦ, το, 1215) 1345) 436. (οτρ!. ΑἸά. ΔΙεχ. 
121. ΟΟμΡΙ. μείοι νυϊς. τεσσαράκοντα] σαρακοντα 44. Χαὶ χκήμων γ1.. ὅτι φὠκοδόμησα] οτι ῳκοδομηϑὴη 11, ςς., τὸ τεῖχος] 
οἱ ἐκτετιναγμένοι] καὶ οἱ ἘΚΤΕΥΤ ΔΊΜΕΡΟΙ ξξζ. καιῖγε τὰ καιδαρια 9... Ἔ και κὶ υπεληφϑὴ εν αντοθθθιδλκόπη.93. Ἥ καὶ 5χ υπελειῷϑη ἐν ἀντω 

ἀντ ο 1ο8. Οοπρί. καὶ οἱ ἐντετινάγμενοι 243» 248. καὶ οἱ ἐντιναγμένοε διακοπὴ τιοΒ. καὶ οὐ καελείφϑη} α καὶ ς8. και οὐ κα]εληφϑὴ 93. 

τ  ΑΙ4.. ἐχεσιαφοναι} εχυριευσαν 93; 1ο8. Οοπιρ. κῴ γὼ] καὶ ἐγω᾿ᾳφ ἐν αὐτοῖς} ἐν αὐτὼ 93. ῥροπιρί. παθεῖ ἐν ἴπ ἐβαγαᾶ.. πιίμστε ΑἸεχ. 
11, ςς. εγὼ δὲ 93, τοβ.ι απὸ προσώπου φόδε Θε5}] κα 71. φόδον τνοὴ] διακοπή (οπιρί. ἕως] ρταρπλῖτε. καιγέ 445 71») 74, 93 τού, 
Θε5} α φοδου 6ὅ4.. φοξδου Κυριου 243.» 248. (οπιρὶ. ΑἸά. 1οβ, 119, 121») 134. Οὐπηρ]. ΑἸεχ. ργαγαῖτε. βὰν ἐγω (6, ὅ4, 243, 

ΧΥΙ. τῷ τείχους τότων] τὰ τεύχους τετε ς8, 93» 103. οὐκ 48. ΑΙ4. ρεαπιῖττ, καὶ 236.Ἡ. ϑύρας] ροπΐς ροίξ ἐπερησα 93, 108. 
ἐκράτησα] καισχυσα 93, 1το8. α ἐκ Οοπηρί. ὀγρὸν] ργαταὶϊτ, κα ἐκ ἐπέρησα] εκ ἀπερησα ὃς. 
93. 1985. καὶ στάντες] ῥγαπιϊεῖ. καὶ τὰ ταιδαρια μὲ 93», 108. 11. καὶ Γησὰμ] α 21. ῥγρεπιῖις, καὶ Τωδιας 93, τοῦ. λέγω 

Νο:ε. [Π. ; Μ 



ἡ ΝΕΕΜΙΑΣ. 
ΚΕΦΟΥΙ. 

μὲ, λέγων, Δεῦρο χαὶ συναχϑωμεν ἐπιτοαυτὸ ἐν ταῖς χώμαις ἐν πεδίῳ ᾿Ωγώ: χαὶ αὐτοὶ λογιζό-- 

μενοὶ πσοιῆσαΐ μοι “πονηρίαν. Καὶ ἀπέςειλα ἐπ᾿ αὐτὲς ἀγγέλες, λέγων, “Ἔργον μέγα ἐγὼ ποιῶ, 
ΝΣ ΄ ΄ » ς Ἃ, ’ ΞΝ 

χαὶ καὶ δυνήσομαι χαταξῆναι, μή ποτε χαταπαύση τὸ ἔργον" ὡς ἂν τελειώσω αὔτο, χαταξήσομαι 
πρὸς ὑμᾶς. 

Ν 5. “2 Ἁ Ν ε δ ες» " - 3. 3 ρῷ “ ρῳ 

Και ἀπεςείλᾶν αρος μὲ ὡς τὸ ρημᾶὰ τᾶτο' χα! ἀπεςειίλᾷ αὐτοῖς χᾶτα ταῦτα. 
. » 7 Ν Ν Ν, Ν Ῥ 9 "Ὁ Ν..9 ον 2 ΄ ϑ " » »0 

Και ἄπεςεῖλε ὥρος με Σαγαξαλλᾶτ τὸν τοαϊδα αυτᾶ, χαὶϊ, εἐπίςολὴν ανεωγ μένην ἐν χειρὶ αὑτδ. 
ς ρο 3 9 ς ς » ρὸ φρο 

Καὶ ἥν γεγραμμένον ἐν αὐτῇ, Ἔν ἔθνεσιν ἠκέσϑη ὅτι σὺ χαὶ οἱ ᾿ΙἸδδαῖοι λογίζεσθε ἀποςατῆσαι, 
νΝ ἰϑὲ Ν᾿, 3 οἷς Ν ρο Ν δ» ϑ ρ 3 ΄ 

διὰ τᾶτο σὺ οἰχοδομεῖς τὸ τείχος, χαὶ σὺ ἔσῃ αὕτοις εἰς βασιλξα. Καὶ πρὸς τἕτοις προφῆτας 

ἔςησας σεαυτῷ, ἵνα χαϑίσης ἐν Ἱερεσαλὴμ εἰς βασιλέα ἐπὶ δα" χαὶ γὺν ἀπαγ[ελήσονται τῷ 

βασιλεῖ οἱ λόγοι ὅτοι" χαὶ γῦν δεῦρο βαλευσώμεσϑα ἐπιτοαυτό. Καὶ ἀπέςειλα πρὸς αὐτὸν, λέ- 8 
᾿ 3 7 ε ες. “ "» ς ν .7 “ 2Ν Ἀ 7 ᾽ 

γων, Οὐχ ἐγενήθη ὡς οἱ λόγοι ὅτοι ὡς σὺ λέγείς, ὅτι ἀπὸ χαρδίας σου σὺ ψεύδῃ αὐτός. [724 

Οτι 
᾽; ,’ ες Ὁ ζή 3 »’ ρΦ 9. ὍὉ ΝΣ ΚΧΔδΨνν 7΄ Ἠ 2 

“«“άντες φοξερίζασιν ἡμᾶς λέγοντες, Ἐχλυϑήσονται χεῖρες αὐτῶν ἀπὸ τῇ ἔργα τότε, χαὶ ἃ πτοι- 
ηϑήσεται" χαὶ γῦν ἐχραταίωσα τὰς χεῖρας μου. Καγὼ εἰσηλθον εἰς οἶχον Σεμεὶ υἱδ Δαλαΐα 

ξρο Ν Ν᾿, )"ν 7 ΝΦῸὮ ἰδ 3 ᾿Ψ ; ρ" Ὁ» 7] 9 ν»Ὁ 

υἱξ Μεταξεὴλ, χαὶ αὐτὸς συνεχόμενος" χαὶ εἶπε, Συναχνϑωμεν εἰς οἶχον τ Θεξ ἐν μέσῳ αὐτβ, 
ἋἍ ΄ ᾿ς ’΄ ϑ. ᾿" Ω, Σ 4 . ρ᾿ », ἈΝ, Ψ 4 9 ξε ϑϑ}ϑχ͵ωἙἍκ."“ 

χαὶ χλείσωμεν τᾶς νύρας αὐτδ, ὁτι ἐῤχοντῶι γυχτὸς φονευσαί σε.. Και εἰπα, Τίς ἐξ! 0 ἄγήρ 
ἣΥ 9 ᾿Ξ 3 νυ; Γ᾿ Ν ΄ . 2) 2 Ν γὙΆλ ε Ν 9 2. 9 ὃ ΧΑ 

ὃς εἰσελεύσεται εἰς τὸν οἶχον, χαὶ ζήσεται: Καὶ ἐπέγνων, χαὶ ἰδὲ ὁ Θεὸς ἐκ ἀπέςειλεν αὐτὸν, 

ὅτι ἡ προφητεία λύγος χατ᾿ ἐμδ' χαὶ Τωξίας χαὶ Σαναδαλλᾶτ ἐμισθώσαντο Ἐπ᾿ ἐμὲ ὄχλον 
φ, ; ρὸ Ν, ΄ Ψ Ν ε ΄ ΄ς ’ » φῷ 99 » δ Ω 3 

ὅπως φωξηϑώ, χαὶ “φοιῆσω ὅτως, χαὶ ἁμάρτω, χαὶ γένωμαι αὐτοῖς εἰς ὀγομοι “σονηρον, ὅπως ὀνει- 

λεγονῖες 93, τοϑ, 248. (μηρί. ἐν πεδίῳ] εν τῶ τταιδίω 93. εν τω 
πεδιω το8. ἐν πεδίῳ ᾿Ωνώ] α 71. Ὠνω)] ἐν ᾧ 1. , ς8. Ὁνῶ 
93.- καὶ αὐτοὶ λογιφόμενο!)] κ᾿ καὶ ἀντοι ς8. αντοι δὲ ελογι- 
ζοντο 93, το83. πτοοιῆσαί μοι} ἴτ. 44, ς8, 64, τού, 134, 436, 243; 
248. Οοιρὶ. ΑΙά4. ΑΙοχ. κα μοιιςς» 71) 119. ῳονηρίαν] τογηρα 
τοϑ. 

111. ἐπ᾿ αὐτὰς} προς αὐτὰς ς8, 93, τιο8. ἀπές.--ἀγγέλους] 
ἀντεμήνυσα (ἢς) 71. καὶ οὐ ϑυνήσομαι] και οὐ δυναμαι 93. μή 
ποτε καταπαύσῃ τὸ ἔργον] 71. τελειώσω] τελείως (ῇς) 93. αὖ- 
τὸ] αυτα τοϑ. : 

Ἐν. Ῥεεῖ οοαι. ἱπίερτ. 8. Καὶ ἀπέςειλαν] και ἀπερειλον 93. 
Καὶ ἀπέςειλαν---τῶτο] Βαρεῖ ἰπ Ὀπλγαῶς, πηΐποτε ΑἸεχΊ ὡς τὸ βῥημα 
ὅς. αὐ ἔπ. ςοπ1.] τεταρτον καϑόδους ὁμοίως κίγω 71. ὡς τὸ ῥῆμα 
τῶτο] -ἔ- τέταρτον καϑοδας 44, 745 τού, τῶι, 134,36. καΐα το ρη- 
μα τατο τέσσαρσιν καϑοδοις 93. 1908. - τέσσαρσι καϑύόδοις Οομρρί. 
κατὼ ταῦτα] καΐα τον λογον τᾶτον 93, τοϑ. ΟομρΙ. 

ν. Σαναξαλλὰτ]) - τεμπῖον 44. -Ἑ τὸν πεμπῖον ς5. 64, 243, 
248. ΑΙ ᾿ς Έ καΐα τὸν λογον τατον τὸν τεμπῖον 93» 108. Οομηρὶ. 

“Ἔ καΐα τὸν λογόν. τετον 121. τὸν παῖδα αὐτ} τὸν παιδὰ ἑαυτὰ 
ζω, 64. Αἰεχ. τὸν Ἰδαιδα ἑαυτὰ τὸ τεμπΊον γ1,) 745 τοῦ, 134,)236. 
Ἢ τὸ πεμπῆον τ2ο, 12. παιδὰ ἑαυτε 248. α τὸν Οομρὶ. τὸν 
σίμπΙον τὸν παῖδα ἑαυτε ἈΠ-.-- ἀνεωγμένην] ηνεῳγμένην 248. 
Οσπρὶ. ἐν χρρὶ αὐτῷ} ἐν τῇ χειρῶντε 44, 93. 

Ι. Καὶ ἤν γεγραμμένον] και ἦν γεγραμμένα 44. ἐν αὐτῇ] 
“τως 44. ἤκάσϑη) - καὶ Γησαμ εἶπεν ζῶ, 64, 937) 1ο8, 1109, 243) 

448. (ὐοηι!ρὶ. ΑΙά. ὅτι σὺ καὶ οἷ] α συ ςς., Ρῥγατηϊ, τι 93) 108. 

α οἱ Οοπερὶ. ΑἸά. μαρεῖ ὅτι σὺ ἴπ ομαγδέξ, πιίθοσε Αἰεχ. λογί- 
ζισϑε] λογιζεσϑαι 93. ἀπογατῆσαι] ἀπορῆσαι ς8. αἀπορῆναι 93; 
:ο8. διὰ τᾶτο] δια τι ΠΠ|. σὺ οἰκοδομεῖς} α συ 1. σὺ οικοδο- 
μήσεις ξς,» 1ο8. σὺ οἰκοδομης 93. τὸ τεῖχος] α 71. καὶ σὺ ἔσῃ] 
καὶ σν γινὴ ΧΙ], 44) ξτ) .8, 64, 93) τού, 1οβ, 1195} 1219) 13 236, 

443, 248. ΟὐμΡΙ. ΑΙἸά. καὶ γινη 71. καὶ σὺ γενῆ 74. καὶ σὺ 
γίγνη Αἰεχ. αὐτοῖς] αὐτε 74. 

ΨΙΙ1. Καὶ πρὸς τέτοι.] α ὥρος τατοῖς 44. ἔγησας σεαυτῷ} 
ἐξηγηρας ἑαυτω 93. εξηγειρας σεαυτω τοΒβ. ἵνα καϑίσῃς] κηρυσ- 
σειν τερι σου 93, 1ο8. Οοπιρί. εἰς βασιλέα] λεγονζας οτι ἐδασι- 
λεσας 93, τιοΒ. Οοπιρ. ἐπὶ [6δα} α ἐπὶ 44) 71, 745 τού, 121, 
134, 236. εν ἴπδα ςς, 6... 119, 243, 248. ΑΙεχ. τὴ Ιαϑαια 93. ἔν 
φῇ ἴπδαια τοϑ. ΟΟπηρὶ, ἐν Ἰαδϑαίᾳ ΑΙά. καὶ νῦν] νυν )γ1. καὶ 
γῦν--ὅτοι} α σὐπὶ ἱπιςγηιοά. ς8. ὠπαγίελήσονα!) -Ἑ ταῦτα 44. 
αναγίελησοναι γ,.. οἱ λόγοι ὧτοι) α 44. ροπὶξ Δηἴε τῳ βασιλες 
93; ἴΙο8. καὶ νῦν ϑεῦρο] δευρω ἂν 93. ϑέευρο εν το. βελευσώ- 
μεθα] βασιλευσομεϑα 44. συμβεαλευσομεϑα 71. βαελευσομεϑα 93. 
βασιλευσωμεϑα τού. 

ὙΠ]|Ι. Οὐκ ἐγενήθη] οὐχ γέγονε 93. ὃν γεγονά 1τοΒ. ὡς οἱ λό- 
γοι ὅτοι] ὁ λογος “τος 44. καΐα τες λογες τατες 93, 18. ὡς σὺ 
λέγεις] α 71. οὐ σὺ λέγεις 93. ἃς λέγεις τοϑ. ἐς σὺ λέγεις 110. 

πες. 03, 108. 

(οπιρὶ. 
ΑΙά. 

ΑΙά. 

ΙΧ. φοδερίζουσιν] φοξδουσιν 93, τοϑ. 
λυϑήσονἾα!.] ἐκλυϑητωσαν 93) 108. 

44) κ5» 58, 71) 747γ93ν τοό, τοϑ, 110) 121) 134, 241. (Πρ ]. ΑἸεχ, 

πὸ καρδίας σου} α σου ς2, 64, 71, 243, 248. Οοπηρί. 
σὺ ψεύδῃ αὐτάς] συ αὐτὸς ψευδὴ 44. σὺ ψεύδη αὐτὰ ςα, 64. 

ἡμάζ]υμας τιοό. ἘΕχ- 

αἱ χεῖρες ἡμῶν ζ2. τῇ ἔργου γάτΕ} του λογου τατε (86. καὶ οὐ 
ποιηϑήσεται) καὶ οὐ μὴ γένητε 93. καὶ οὐ μὴ γένηται 1ο8. ἐκρα- 
ταίωσα ] ἐκραταιωϑησαν 93, τοϑ. ἐχρωταιωσαᾶν 121. 

μου] αἱ χειρες μαυ 93, τοΒ. τᾶς χειρᾶς σὸν 119. 
Χ. Καγὼ εἰσῆλθον] καὶ ἐγὼ εἰσηλϑον 11. καὶ εἰσηλϑον ΧΙ, 93. 

αϑσηλόον 64, 119,243,48. ΑἸά. εἰς οἶκον 19} εἰς τον οἶκον 93, 108. 
Σεμὲ] Σαμαι 93, τοϑ. Σεμεΐίας Οάθχ τπι8 ϑεγρὶ υἱῷ Δαλ.] 
αὐιϑ 44. αὄ 58,)γ1. Δαλαΐα] Δαλεα 11. Δαλαιξ 93. Δαλλαὶς 
τοϑ.. υἱξ Μεταξεὴῆλ] υἱον Μοιταηλ 11. νικ Μιταηλ Χ]. αὶ 44, 71. 
υἱὸν Ταμεηλ ς8. υἱκ Μετεδεηλ 93, 1ο8. νὴ Ματαξεὴλ (οπιρὶ. νυἱξ 
Μεηταξεὴλ ΑΙεχ. καὶ εἶπε) κα κᾶι 44. εἰς οἶχον 2] εἰς τὸν οἰκὸν 
44, 93, 198. καὶ κλείσωμεν) καὶ αποκλησωμεν 93. καὶ ἀποκλει- 
σωμεν το. καὶ κλείσ. τὰς ϑύρας αὐτῷῬ}κα 124.4.- τὰς ϑύρας αὐ- 
τὰ} αὐτῇ 71. τὰς ϑυρας τὰ ναξ 93, 1ιο8. ὅτι ἔρχονται)  φο- 

νευσαί σε ΟΟπιρΙ. νυκτὸς φονεῦσαί σε] φονευσε νυκτος. ἐρχονται 
απόχτειναᾶι σὲ 93. φονεῦσαι σὲ νυχτὸς, ἐρχονται ἀποκτεῖναι σὲ τοϑ. 
Ῥχαδηηίετ, ἔρχονται (ομρρὶ. 

ΧΙ. Καὶ εἶπα] καὶ εἰπὸν 44,) 64, γ1, 745 93. 1οό, 1οϑ, 119, 1270, 
134. Οοιαρὶ. Αἰεχ. χαὶ εἰπὲν 243, 248. ΑἸ4ά. Τ΄ίς ἐξὶν ὁ ἀνὴρ] μη 
ἀνὴρ 93. 108. α ὁ 243, 248. Οοπιρί. ΑΙά. ὃς εἰσελεύσεται] ργε- 
τηϊτῖ. οἷος εγω, φευξεται; ἤ τις οἷος ανὴρ ΠῚ, γ1) τού, 121, 134) 236. 

ἢς, πῆ οἷς ἐγω ῥγῸ οἷος εγώ, 119. ΓΑΙ. οἱος ος εγὼ φευξεται. ἥ 

τις οἱος ξ2. Ῥγϑο πη. εδάεπη, ἥης ος, 64. ἔγω οἱος ἀποδιδρασκεις. ἡτις 
οιος ἐγω" ος!ς φισελευσεται 93. εγώ οἷος αποδιδρασχειν, εἰ τις οιος ἐγω 
ος!ς εἰσελευσεται 1οϑ. ργοδτηΪ. οἷος ἐγὼ φευζεται, ἥ τις οἷος ἐγω 543. 

τὰς χέρας 

ΑΙά. ΑΙεχ. ργξεπιῖες. εδάδαι, ἤης δἰΐεγο οιος, 2438. οἷος ἐγὼ, φεύξεται;. 
ἢ τίς οἷος ἐγὼ εἰσελεύσεται Οοταρί. εἰς τὸν οἶκον] εἰς Τὸν ναὸν 93. 
108. καὶ ζήσεται :}] - οὐκ ησελευσομαι 923. “ δκ εἰσελευσομαι 

τοβ. (οιηρὶ. 

ΧΙ. Καὶ ἐπέγνων] καὶ ἐγνωκα ςς. Καὶ ἐπέγνων--κατ᾽ ἐμὲ} 
α Ουπὶ ἱπιετηε. ςΞ8. καὶ ἰδὲ ὁ Θεὸς ἐκ ἀπές.} οτι κα ὁ Θεὸς 

ὁ Θεὸς] - σου ςς. οὐκ ἀπέρεοιλεν] καὶ αἀπερει- 

λὲν ςς. ὅτι ἡ προφητεία] οτι ἡ τροφητῆς 93. οτι ἡ προφητις τοβ. 
λόγος) ολως ς2. ελαλῆσε. 93. το8. κατ᾽ ἐμὰ} προς με 93» 108. 
Τωξίας] Τωδια 11. ἐμισθώσαντο---ὄχλον ἷπ οοπι. ἴε4.}] αὐτὸν 
ἐμισϑησαντο 93. εἐμισϑωσατο αὐτὸν 1086. ἐμισθώσαντο αὐτὸν 
(ομρὶ. 

ΧΠῚΙ. ὅπως φοξδηϑῶ----σονηρὸν] αὶ οὐπὶ ἰπιεγπγεά. 71. 
καὶ ποιήσω] φοξηϑοις ποιησω 935) 1908. καὶ ἀμμάρτω] α 236. 
γένωμαι] καὶ γενομαι 93. ὅπως ὀνειδίσωσι] ινα ονειδισωσι 93, τοϑ8. 
πως ὠνειδιίσωσι τού. β 

φοξηϑὼ 
ΩΝ 

κοι 

χεῖρες αὐτῶν] ῥτατηϊῖ. αἱ ΧῚ,. 

1οΟ. 

1. 

2. 

1.23. 
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. τηϊα, ὁ 93. 

ΝΕΕΜΙΑΣ. 

ὥσωαί με. Μνήσθητι ὁ Θεὸς Τωξία χαὶ Σαναξαλλᾶτ, ὡς τὰ ποιήματα αὐτῷ ταῦτα, καὶ τῷ 

Νωαδία τῷ προφήτῃ, χαὶ καταλοίποις τῶν προφητῶν οἱ ἦσαν φοξερίζοντές με. Καὶ ἐτελέσθη 
ν᾿ “}ὼ ᾿ 7 -ο 49. 9 φἹ) Ἧ δ 3 » Ν᾿, ΄ ες » 6. 393 ἢ ε΄ 

τὸ τεῖχος ππέμπ]η χαὶ εἰκάδι τ Ἔλδλ μηνὸς εἰς πτεντήχοντα χαὶ δύο ἡμέρας. Καὶ ἐγένετο ἡνίχα 

ἤχεσαν πάντες οἱ ἐχϑροὶ ἡμῶν, χαὶ ἐφοξήϑησαν πάντα τὰ ἔϑνη τὰ χύχλῳ ἡμῶν, χαὶ ἐπέπεσε 

φύξος σφόδρα ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν, χαὶ ἔγνωσαν ὅτι Φαρὰ τῇ Θεξ ἡμῶν ἐγενήσϑη τελειωθῆναι τὸ 

ἔργον τῶτο. 

Τωξίαν, χαὶ αἱ Τωξία ἤρχοντο πρὸς αὐτέρ' 

"23 ρΦ ες. 2 3 7 98. "“ ϑ ’ 35. 3 ., ») ΄ ᾿ς 

Και ἐν ταις ἡμερᾶις εχείγαις ἀπο σπσολλὼν ἐγτιμὼν [δα ἐπιςολαὶ ἐπορεύοντο προς 
Φ ΗΝ, 2 9. »Μ ᾿. 9. ὍῸ0 φΩ, 

Οτι πολλοὶ ἐν ᾿Ιόδα ἔνορχοι ἦσαν αὐτῷ, ὅτι 

γαμξρὸς ἦν τῇ Σεχενία υἱδ Ἡραξ' χαὶ ᾿Ιωνὰν υἱὸς αὐτῇ ἔλαξε τὴν ϑυγατέρα Μεσελᾶὰμ υἱξ Βα-᾿ 

ραχία εἰς γυναΐχα. Καὶ τὸς λόγους αὐτῇ ἦσαν λέγοντες πρὸς μὲ, χαὶ λόγους μου ἦσαν ἐχφέ- 

ρογτες αὐτῷ" χαὶ ἐπιςολὰς ἀπέςειλε Τωξίας φοξερίσαι με. 

9 » ς ἢ 3 ΄ Ν ἴω μιν» Ν ΄ ΝΣ 9 ξ΄ ε “., 

ΚΑΙ ἐγένετο ἡνίχὰ ὠχοδομήϑη τὸ τεῖχος, χαὶ ἐςησὰ τᾶς νύρας, χα! ἐπεσχεχήῆσαν οἱ πυλωροί, 
ν ἐν» Ἅ ε ρϑ 

χαὶ οἱ ἄδοντες, χαὶ οἱ Λευῖται. Καὶ ἐνετειλάμην τῷ ̓ Ανανίᾳ ἀδελφῷ μου, χαὶ τῷ ᾿Αγανίᾳ ἄρ-- 
χοντι τῆς βιρα ἐγ Ἱερεσαλὴμ, ὅτι αὐτὸς ὡς ἀνὴρ ἀληθὴς καὶ φοδάμενος τὸν Θεὸν παρᾶ πολλᾶζ' 

Καὶ εἶπα αὐτοῖς, Οὐχ ἀνοιγήσονται πύλαι Ἱερεσαλὴμ ἕως ἅμα τῳ ἡλίῳ᾽ χαὶ ἔτι αὐτῶν γ6ηγο- 

βέντων, κλειέσσωσαν αἱ ϑύραι, χαὶ σφηνέσϑωσαν' χαὶ ςῆσον προφύλακας οἰκόντων ἐν Ἴερασα- 

λὴμ, ἀνὴρ ἐγ προφυλαχῇ αὐτξ, χαὶ ἀνὴρ ἀπέναντι οἰχίας αὐτξ. 
΄ Ν ΐ 9 39 ν Ν.ᾷ.β0Σ-Ἑὁ 2 3 ξ΄ 

. γάλη, χαὶ ὁ λαὸς ὀλίγος ἐν αὐτῆ, χαὶ ἐκ ἦσαν οἰχίαι ῳκχοδομημέναι. 

Καὶ ἡ πόλις πλατεῖα χαὶ με- 

Καὶ ἔδωχεν ὁ Θεὸς εἰς τὴν 
ἥ Ν ρὸ Ν 2 ΄᾽ Ν Ν » Ν Νν Ν 3 7 ς.. »,» 

χαρδίαν μᾶ, και συνηξα τὸς ἐντίμδς χαὶ τὸς ἀρχοντὰς Χαὶ ΤΟΥ λᾶον εἰς συγοδίας" χα! εὑρον βι- 

ΧΙΨ. Ῥεείξ τοϊυπλ σοπι. Ξ8.. ὁ Θεὸς] Κυριε 71. -Ὦ μοὺ 93, 
1ο8. -Ἐ μὲ ἴῃ οδιαγαθῖ, τηΐποτε Αἰεχ. ὙΤωδία] ργϑπιτῖ. τῳ 64) 
74,93. 1ού, τοϑ, 119, 121) 134, 236, 243,) 248. (ομρῖ. ΑἸά. ρῥγα- 

πηῖττ. τῷ ἴῃ σμαγαίξ. πίποτε ΑἸεχ τωδίῳ καὶ Σαναξαλλὰτ] αυτοις 

)1. Σαναξαλλᾶτ] ρτεαπιῖτῖ. τῳ ΧΙ, 64, γ4,) 935) 1οΌ, 119) 121) 
134, 436, 243, 248. Οοπιρῖ. ΑἸά. Αἰεχ.. ὡς τὰ ποιήμαϊα] κατα 
τα τοιημαῖα 93. ὡς τὰ εργα τοὮ. αὐτῷ ταῦτα] αὐτῶν 71. αυ- 
τῶν ταυτα 93, τοϑ. ΟΡ. καὶ τῷ Νραδια] καιγε τὴ δὴ 93. 
καιγε τῇ ὠδὴ 092. Νωαδία] Ὥδιᾳ 248. τῷ τὩροφήτῃ] α τῳ ΧΙ. 
τὴ τροφητιδὶ 935, 1τοϑ. καὶ οὐαλοίκοιε καὶ τοῖς ἘΝ ΡΒΙΕΥΡ ΧΙ, 

ό4, γ1,) 745 τού, 134, 248. (πρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. καὶ τοις λοιποῖς 93» 

1ο8. τῶν τροφητῶν] των μερεων 11, ΧΙ. τῶν μρὼν ςς. 71. τοις 
τοροφηταῖς 93. τροφηταις τιοΒβ. οἵ ἦσαν] ρταεπηϊτῖ. καὶ ς ς. κα οἵ 
γ4. ἧσαν φοβξερίξοντες} ἐνεϑεταν 93.) 108. 
ΟΧΨ. Καὶ ἐτελέσϑη] καὶ απετελεσϑὴ ς8. καὶ συνετελεσϑὴ τοϑ. 

τοίμπἼη καὶ εἰκάδι) εἰκοςἢ τοεμ πη 44. τῷἪ ἘΛΣῈλ] τὸ ἴλεα ςθ. τὰ 

Ἑλλελ γ4ᾳ4. τεᾷῈ Ἐλὲημ τ21, 236, 248. ᾿Ἐλὲὰλ μηνὸς} α μῆνος Π, 
ΧΙ, ςς. Αἰεχ. μηνος Αλελ 93. Δλλεὰ 1οϑ. εἰς τσεντῆκχ. ἐν τὲεν- 

τῆχ. 93. 108. ποεντήχκοντα καὶ δύο] α και ΧΙ, 44, ς8, 64, τοό, 134; 

“26, 248. Οοπιρί. ΑἸά. μαρεὶ καὶ ἴῃ οδιαγαέϊς.. πημθογε Αἰεχ. ἡμέ- 
ρας) ἡμέραις 93» 108. 

ΧΥῚΙ. Καὶ ἐγένετο] λα Ἴρετο 71. πάντες οἱ ἐχϑροὶ ἡμῶν] 
α ταΐες 11,71. οἱ ἐχϑροι ἥμων τσαΐΐες 93, το. καὶ ἐφοδήϑησαν) 
α Χαι 44, 71. καὶ εἐφοδηϑὴ 93» το8. σππῶντα τὰ ἔϑνη) ῥγατλῖῖ. 
καὶ 44. α7ῖ. τὰ κύκλῳ ἡμῶν] ατὰ 44. αν 7:. τὰ σεριχυκλω 

ἡμῶν 93.:- καὶ ἐπέπεσε] καὶ ἔπεσε 71. ΑΙεχ. φόδος] ὃ φοξος ΧΙ. 
Ἔ ἐν ἀντρις 44. “Ἑ μέγας ζ2, 64, 248... Οογηρ!. ΑΙά. σφόδρα] 
λ 71. Ροηΐξ ροξ αὐων 93, τιοβ. σφόδρα ὅδζο. δὰ ἔπ. οοἴη] α 44. 
παρὰ τῷ Θεξ ἡμῶν] ταρα Θεξ 71. ἐγενήϑη τελειωθῆνα!] ἐτελείω- 
9η 71. : 

ΧΥΠΠ. ἀπὸ τολλῶν] δια τπτολλων ς8. τολλοι ὧν ἡσαν 93. 

πολλοι ἦσαν τοϑ. ἐντίμων] τῶν ἐντημων 93. ῥγδτηϊῖ. τῶν τοϑ. 

Ἰώδα] τῶν Ιαϑαιων 93, το8β. ἐπιρολαὶ] ὧν αἱ εἐπιξολαι αὐΐων 93} 
1ιο8. πρὸς Τωξίαν] ῶρος Τωδια ΧΙ. καὶ αἱ Τωξία---Ἰώδα ἴῃ 
Τοη. [64.}] α οὐπὶ ἱπίεττηθά. γ1. Τωξία] ΤωδιΣ 93. 

ΧΝΠΠ. Ὅτι πολλοὶ] πόλλοι γὰρ 93, το8Ὦ. ἐν᾽ 16δα] εν τη Ιε- 
δαια 93, τοϑ. ἕνορκοι ἦσαν] ρῥγεεπιῖτῖ. στι 71. αὐτῷ!) πρὸς αὖ- 
τῶν (8. τὰ Σεχενία] τε Ἐχενια ΧΙ]. ἡ τὸ 44) 71. τα Σεχενιου 
93. 108. υἱξ Ἡραΐ] κα 71. νυιξ Ηΐρα 93, 1τοβΒ. υἱξ Ιωραε 236. 

υἱἷξ Ἦραϊ Οοπιρ. Ἰωνᾶν] Ιωναϑαν 44, 52. ς8, 64, 71) 74, τού, 
110) 120, 1219) 134) 236, 243, 248. ΑἸά. ΑΙεχ. υἱὸς αὐτῷ] ρτα- 

Μισελᾶμ)]) Μοσολλομ 93. Μεσολλᾶμ τοϑ. υἱξ 
Βαραχ. εἰς γυν.} α 71. Βαραχία} Βαραχίου 745 93, 1ο8, 248. 
Οομπρρί. 

ΧΙΧ. Καὶ τὰς λόγες---πρὸς μὲ] καιγε τα συμφεροντα αὐτῶ ελε- 
γον ἐνώπιον. μου 93. χαιγε τῶ συμφέροντα αὐτῷ ελεγεν ἐνώπιον μα 
1ο8. Οοπιρ. Καὶ τὲς λόγες---αὐτῷ καὶ εἐγινωσκὸν ταὐυτὰ 71. 
λόγες αὐτΒ} λόγες αὐτῆς ΑΙ4. καὶ λόγες] και τες λογες 93. τοϑ. 
ἦσαν ἐκφέροντες) α ἡσαν 44. εξεφερον 93, τοϑ. ἐπιςολὰς}) Α 134. 
ἀπέςειλε] ἀπελυσε 2. απερείλαν 248. ΑἸά. Τωξίας] Τωξια 248. 

ΘΗ͂Ι: ἐμὰ φοξερίσαι] Ὅϑεησαι 93, 108. 

Ι. Καὶ ἡνίκα---τεῖχος ἡνικα δὲ τὸ τεῖχος ῳκοδομηϑη 44. ἢνί- 
κω---ἐπεσχέπησαν) α οὐπὶ ἱπίεγηηδά. 71. καὶ ἔςησα] λα και ς8. 

χαι ἐπερῆσα 93) ἴο8. οἱ πυλωροὶ] οἱ ϑνρωροι 19. καὶ οἱ ἄδον- 
τες] καὶ οἱ ἀρχοντες ζ2. και οἱ ὦδοι 93, 1το8. 

11. Καὶ ἐνετειλάμην] α και 44. ἀδελφὼ μου] ργεετηϊτε. τῷ 64. 
Οομηρὶ. ΑἸά. καὶ τῷ ̓ Ανανίᾳ]} α τῳ 44.0.71. ἄρχοντι] ργρτηϊτῖ. τῳ 
γι, τῆς βιρὰ] τῆς βειρα 64, ττ9, ΑἸά. ΑΙεχ. τῆς Βηρα γ4. Οοιρὶ. 

τῆς Βαρεως 93) 1ο8. ἐν Ἵερασαλὴμ] α ἕν ιοϑ. ὅτι αὐτὸς] οτι 
αὐτὸν 74, 1244. ὡς ἀνὴρ] ἦν ἀνὴρ 71, 74. τού, 124. κῶς 93) 108. 

Ρτδσπαῖττ, ἥν 110, 243, 248. Οοπιρ. ὡς ἀνὴρ ἀληϑὴς] ἦν ανηρ ἀγα- 
ϑος ς2. ἣν ὡς ἄνηρ ἀγαϑὸος 64. ΑΙά. ἦν ὡς ἀνὴρ ἀληϑῆς (οὐ ὡς ἰπ 

οἰδιαγδές. τηΐηοσε ΑἰεχΌ ὡληϑὴς] αληϑεις 93. τὸν Θεὸν] τὸν Κυ- 
ριον 93.105. παρὼ πολλάς] ὑπὲρ τολλες ς8, 93, 1ο8. Οοπηρὶ. 
α 71. παρᾶ πολλοῖς 248. 

111. Καὶ εἶπα αὐτ.} καὶ εἰπὸν αντ. 44.) 64, 74) 935) τοῦ, 134) 248. 
Οοπιρί. ΑἸά. ΑἸεχ. ειπὸν δὲ αὐἶοις ζ8.ὐ.. Οὐκ ἀνοιγήσονται) ῥΓδ:- 
πλϊτῖ. οτι 44) τοό. ἀνοιγήσονται) ανυγήσονται 93. τύλαι Ἱερασ.} 
πύλαι εν Ιερεσ. ΧΙ. ργαοτηϊτῖ. αἱ 93. τοθ. ἕως ἅμα τῷ ἡλίῳ] εως 
ἂν ανατειλὴ ὃ ἡλιος 93. ἔς, ἤἥηε αν, ιοϑ8, ἔτι αὐτῶν] οτι αὐων 44, 
ς8, 74) τοῦ, 119, 121) 134) 236 Αἰεχ, γρηγοράντων] ἐπιγρηγοραν- 
τῶν ΧΙ]. Ῥγϑυητί. ἐτὶ 44) 64) 7459 τού, 1215) 134) 236. Αἰεχ. ενγρη- 

γορεντων ς8, εγρηγορωντων καὶ ἐρωτων93. κλειέσϑωσαν] καὶ ἔσϑω- 
σαν (ἢῆς) 93. ἐγωσαν τιοϑι σφηνάσϑωσαν] ἀασφαλιζεσϑωσαν 93. 
1ο8. (οιηρί. καὶ ρῆσον] καὶ ςησονται ΧΙ, 71) 120. 

σαν 93,108. τοροφύλακας] τροφυλᾶκες το8. οἰκέντων ἐν Ἵερεσ.} 
και οἱ κατοικενῖες Ϊερεσ. 93, 108. προφυλακῇ] τὴ φυλαχῆ 93, 1τοϑ. 

αὐτῷ 19] ἑαυτε (ἢς ἱπτ8) 64, 243» 248. (οιηρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. ἀπέ- 
ναντι] απεναντιας 44) 715 74) τοῦ, 134. οἰκίας αὐτῷ] α οικιας 
γ1. Ῥγφτητῖ, τῆς 93) 108. 

ΙΝ. τόλις] τσολεις 9,.. στλατεῖα] -ἰ- χερσιν 93, τοϑ. Οοπιρὶ. 
καὶ μεγάλη] α καὶ ςς. ἔν αὐτῇ] ἐν μεέσω αὐτῶν 93. ἔν μέσῳ αν- 
τῆς τοϑ, 12ι. ἔκ ἦσαν οἶκ.] οἱκ. κα ἧσαν 93. 

Υ. καὶ συνῆξα] καὶ συνηϑροισα 93, τοΒ. τὲς ἐντίμους] α 71. 
καὶ τοὺς ἄρχοντας] αὶ τοὺς 44. καρ 71. καὶ τὸν λαὸν εἰς συνο- 
δίας} α 71. εἰς συνοδίας] εἰς γενεαλογιᾶν 93, τοῦ. εἰς συνοδίαν 
Οομρ. τῆς συνοδίας] τῆς γενεαλογιας 93,» 1908. οἱ ἄνέξησαν) 

καὶ ςΤω" 



ΝΕΕΜΊΙΑΣ. 

Ἔσδρα, Βογεΐα, ᾿ναᾶμ, Βαανὰ, ψΜίασφαρ, ἄνδρες λαξ ᾿Ισραήλ. 

ἐδδομηχονταδύο. Ὑἱοὶ Σαφατία, ἀριακεῦιο ἐδδομηχονταδύο. 

ΚΕΦ. ὙΠ. 
δλίον τῆς συνοδίας οἱ ἀγέδησαν ἐν πρώτοις" χαὶ εὗρον γεγραμμένον ἐν αὐτῷ, Καὶ ὅτοι υἱοὶ τῆς 6. 
χώρας οἱ ἀναδάντες ἀπὸ αἰχμαλωσίας τῆς ἀποιχίας ἧς ἀπῴχισε Ναβεχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς Βα- 

δυλώνος, χαὶ ἐπέςρεψεν εἰς ᾿ἱερεσαλὴμ χαὶ εἰς ᾿Ιόδα ἀνὴρ εἰς τὴν πτόλιν αὐτῷ Μετὰ Ζοροξάξελ, 

ἱ Ἴησϑδ, χαὶ Νεεμία, ᾿Αζαρία, καὶ Ῥεελμὰ, Ναεμανὶ, Μαρδοχαῖος, Βαλσᾶν, Μασφαρᾶϑ, 

Ὑἱοὶ Φόρος, δισχίλιοι ἑχατὸν 

Ὑἱοὶ Ἤρα, ἑξαχόσιοι πσεντηκοντα-- 

δύο. Ὑἱοὶ Φαὰθ Μωὰξ τοῖς υἱοῖς Ἰησξ χαὶ Ἰωὰξ, δισχίλιοι ἐξαχόσιοι δεχκαοχτώ. Ὑἱοὶ Αἰλὰμ, 
χίλιοι διαχόσιοι πεντηχοντατέσσαρες. 

Ζαχχδ, ἐπ]αχόσιοι ἑξήχοντα. 

Υἱοὶ Ζαϑεΐα, ὀχταχόσιοι τεσσαρακονταπέντε. 
εΝ ἃ, ε ΄ ΄ 

Υἱοὶ Βανεῖ, ἐξαχόσιοι τεσσαραχονταοχτῶ. 
Υἱοὶ 

Υἱοὶ Βηξὶ, ἑξαχόσιοι 

εἰχοσιοχτώ. Ὑἱοὶ ᾿Ασγαδι, δισχίλιοι τριαχόσιοι εἰχοσιδύο. Ὑἱοὶ ᾿Αδωνικὰμ, ἑξαχόσιοι ἑξηκοντα-- 
επ|ά. Ὑἱοὶ Βαγοῖ, δισχίλιοι ἑξηχονταεπ]ά. Ὑοὶ ᾿Ἢδιν, ἑξακόσιοι πεγτηχονταπέντε. Ὑοὶ ᾿Ατὴρ 

οὐ ’ ϑ ἍΝ 

τῷ Ἐζεχίᾳ, ἐννενηχονταοχτώ. Ὑἱοὶ Ἦσαμ, τριακόσιοι εἰχοσιοχτώ, Ὑοὶ Βεσεῖ, τριαχόσιοι εἰχοσι- 
τέσσαρες. 

χονταπέντε. 

ὃ ἀνέδησαν (ἢς) ςς. τῶν αναξανΊων 93, τοϑ. 
93, 1ο8. καὶ εὗρον 23] καὶ ἥν 93, τοϑ. 

αὐτῷ] α 71. 
ΨΙ. Καὶ ὅτοι υἱοὶ] «τοι οἱ υιοι ς8, 92. (το8. υἱ νἱάεϊυτ.) Οοπιρὶ. 

καὶ ὅτοι οἱ νιοι ὅψ γ49 τοῦ, 134. 226, 248. ΑΙά. ΑἸεκ. 

μαλωσίας] οἱ αναβδανἷἧες απο τῆς χωρας αἰχμαλωσίας 71. οἱ ἄνα- 
βανες] οἱ αναξαινούζες ςς, γ4ᾳ4. αναξαντες---καὶ ἐπέςρεψεν) αναξαι- 

γοντες ἀπὸ τῆς αἰχμ. Βαδυλωνος καὶ ἐπεξρεψαν 44. ἀπὸ αἰχμα- 
λωσίας]} απο τῆς αὐχμαλωσιας 64. 74. 93. τού, 1τοδ, 119, 134) 216. 

2448. Οομρ!. Αἰά. ΑἸεχ. τῆς ἀποικίας) ,., 71. τῆς αποικεσιας 
93. 1οϑ. ἀπῴκισε) απωκῆσεν 034. ὁ βασιλεὺς] α ὁ ςς, 64, 54, 

93, τού, τοϑ, 134. ΑΙεχ. ὁ βασιλεὺς Βαξυλῶνος] Βαδυλωνος βασὶ- 
λεὺς ς8.. α, 71. ὁ βασιλεὺς ὁ Βαδυλῶνος ΑἸά. καὶ ἐπέςρεψεν] καὶ 
ἐπεζρεψαν 74, 93, τοῦ, 1οϑ, 120, 134) 236, 248.κ. καὶ ἀπέςρεψαν 

Αἰά. εἰς Ἰόϑα} , εἰς ς8, 93. 1ο8. εἰς [ασδαν 448. (οπιρὶ. εἰς 

τὴν τοόλιν] α τὴν 248. (οπιρὶ. ΑΙά. αὐτξ} ἑαυτὰ ς8, 64. 74» τοῦ, 

134.) 248. (ὐορ!. ΑΙά. ΑἸεχ. 

11. Μετὰ Ζοροξαδελ] οἱ ελϑοντες μέ Ζοροξξαξελ 93. ῥτα- 
τηἶτ, οἱ ελϑονΐες τοϑ. (οηνρὶ. καὶ Νειμία] καὶ Μεεμιου 93, 1οϑ. 

᾿Αξαρίᾳ] Αζαριας 93, τοΒ. Αζαραΐα τι9. Ργαετηϊ, χαὶ 248. ᾿Α- 

ζαρέα ΑἸΙεχ. Αξζαρια---Μασφὰρ) αὶ οὐπὶ ἱπίεγπγθά. 71. χαὶ 
Ῥεελμὰ) α Χαι 64, γ4. τού, 134. ΑἰΙεχ. Δαϊΐμίας 93. Δαμιας τοϑ. 

καὶ Ῥεελ. Ναεμ.] αν μονβηλα (0) 1195 Ῥεελμὰ) Νααμια 

ἐν τρρώτοις] ἐν ἀρχη 

καὶ εὗρον γεγραμ. ἐν 

.«ν" 2 

νιοιπ  αὐχ- 

(ουπι ε ἔπργα ὦ ἐεουηά.) 11. Ῥαιελμνα ς8. Ῥεελμαν 248. Ῥεεμαὶ 

Οοιηρ. Ῥεελμὰ, Ναεμαν!} Ῥεελμαναεμαν 243. Βεελμαναεμὼν 

Αἰά, Ναεμανὶ] Ναεμαν 64. Ναιμανι τοϑ. Οοπιρί. Μαρδὸο- 
χαῖος) Μαλδοχεος 11. Μαρδοχαιε ς8, 64, 74, τού, 119, 134, 236, 
243. ΑἸά. ργβτηϊτ. καὶ 248. Μαρδοχέου ΑΙε:. Βαλσὰν] Βαα- 
σαν 111, 64, 119, 243,) 248. ΑἸά. Βαασαρ 93, τοϑ. Μασφαρὰϑ) 

Μασφεραν 11. Βλασφαραδ' ς8. Μαασφαραϑ 64, 74. τού, 134, 236, 
248. (μηρί. Αἰά, ΑἸεχ. Μᾶασφαρ 93, τοϑ. Μαασφαρα τι9. Μα- 

ασφαρωδ 243. Ἔσδρα] ἔσρα 1]. Ἑξρας 64. Εξαραξα γ4, τοό, 

121, 236. α 93, 108. Οοπιρί. Θεζρα 119. Εξαραξα 134. Ἑσδρας 
243. ΑἸΙά. "Εζρα Αἰεκ.. Βογεΐα] Βατοει 11. Βαγειαι ς8. Αἴεχ. 
Γρία 745 τοῦ] 1219 134,236. Βαγεῖα τοϑ, το. Ἰναὰμ] Ναεμ 
11,93. τοϑ. (οπρρὶ. ΑΙεχ. Ναυμ ς8. ἴανεμ, 236. Νανὲμ (οάεχ 
ὑπὺ5 5εγρ. Βαανὰ, Μασφὰρ] Βααναμασφὰρ (ἢς) τοό. Μασ- 
φα ] Μαΐφαρ, 93; 1ο8. Μαασφαρ 243. και ΜΟῚ 248. Οοπιρὶ. 
λαΐξ Ἰσραήλ) τε Ισραηλ ςς. 

11. Φόρος] Φαρες 93. 1οϑ, 121. 
ΙΧ. Ῥεεῖ οοτη. ἱπῖερτ. 71, τιοό. Υἱοὶ Σαφατία ἄς. δὰ βη. 

ςοη1. 11.} νιοι Ιωα δισχίλιοι οκτακοσιοι δεκαοχτω. 44. 
Χ. Ῥεεΐξ οοπι. ἰηεργ. 71, τοό. Υἱοὶ Ἠρὰ] ΜΙ Ἄγεα ΜΝ υῖὶρ. 

Ἠρὰ] Ηἴρα 93» τιοΒβ. ἑξακόσιοι] οχακοσιοι ,Ξ8. πεντηκονταϑδύο} 
ἱδϑομηκονταδύο ΑἸεχ. 

ΧΙ. Υἱοὶ Φαὰ3] ργαπιῖτ. καὶ εἶδομηκοια 93,198. Φαὰϑ' Μωαξ] 
Φααϑμωὰμ 248. ΑΙά, Πααϑ Μωὰδ τι Οοάϊοεβ ϑειρ. Μωδδ) 

α 71. Ργαιηἶτι. ἡγεμενε 93» 108, 121. τοῖς υἱοῖς Ιησᾷ καὶ Ἰωὰθ} 
α 5, 71. καὶ Ἰωὰδ] α καὶ 93, τοϑ. καὶ Ἰωὰφ ΑΙά. ἑξακό- 
σιο!} οκτακχοόσιοι 1], ς2, ςς, 64) 71, 74) 93) τού, τοϑ, 119, 120, 121, 
1345. 216. Οοπιρὶ. α Αἰεχυ. δεκαοκτὼ] δεκὰ καὶ ὀχτω 74. δὲεκ- 
οκτώ (ἢς) το6. ὀκτωκαίδεκα ΑΙά,. 

Ὑἱοὶ ᾿Αρίφ, ἑκατὸν δώδεχα" υἱοὶ ᾿Ασὲν, διαχόσιοι εἰχοσιτρεῖρ. 

- 

. ΣΙΗ]. 

᾿ Υἱοὶ Γαξαῶὼν, ἐγνγεγη- 

Υἱοὶ Βαιϑαλὲμ, ἑχατὸν εἰχοσιτρεῖς' υἱοὶ ᾿Ατωφᾶ, πεντηχονταέξ. Υἱοὶ ᾿Αγαϑῶν, 

Αἰλαμ] Ηλαμ ς8, 248. Οοιηρί. Αλαμ 64, 119. ΑΙά. 

Ελαμ, 745 93. Αἰλὼμ, χίλιοι] Αιλαμ β. 216. ποεντηχου]ατέσ- 

σαρες} τπεντηκονταδυο 248. 
ΧΙΙΠ. Ζ2.αϑεΐα)] Ζοϑϑεία 64. Ζαϑαῖα γι. 

134.216. Ζαϑϑεα 93. ΑἸεχ. 
Ζαϑϑκῖα 74, τοῦ, 

Ζοοῦϑειία 242. Ζωοϑπια 248. Ζα- 

ϑιία Οοπιρὶ. Σοϑϑεία Α]4ά. ὀκτακόσιοι] ἐννακοσιὸι 93, 1908. τεσ- 
σαρακοϊαπέντε] τεσσαράκοντα 11, ςς. σαρακονταπεῖῖε (ῆς ἰπίτα) 
τού. ͵ 

ΧΙΝ. Ζαχκχϑ) Ζαϑου 11. Ζαχχα 44. Ζαχαιου 93. 
χαιξ ιοϑ. ἑπ]ακόσιοι] οκϊαχοσιοι 11, ς ς. ἑξήκοντα εἴκοσι τρεις 93. 

ΧΝ. εείξ τοῖ σοπηπα 9,.. ΒβΒανεὶ] Βαναιου τοϑ. Βαννεὶ ΑἸά. 
ἑξακόσιοι] ξβ. νιοι Βανειε 8. τεσσαρακονταοκτώ] σαρακονταοκτω 
44. ἑξηκονταδυο τοϑ. 

ΧΨΝῚΙ. εείξ τοὶ οαππᾶ 9,. Βη81] Βημεὶ 445)719) τοό. Βηρει 

64, ττ9., 243.248. ΑΙά. Βηδεῖ 74, 121, 174) 236. Αἰεχ. Βοκχι τοϑ. 
Βηξαὶ Οοπιρὶ,; Βιδεῖ Οοάεχ ὑπὺ8 ϑεγρὶ. εἰκοσιοκτὼ] εἰκοσίτρεις 

1ο8. εἴκοσι καὶ ὀκτώ Οοάεχ υῆνϊ5 ϑεγρίϊ. 
ΧΙ]. ᾿Ασγαδ] Αγεταδ 1Π|, 44) 74, τοῦ, ττο9, 1219) 1345) 236. 

Γιταδ ςΆ, 64, 5243, 248. Αἰά. Αγεταγ ς8. Αδὲτ 71. Αζγαδ 93, 
108. τριακόσιοι] δϑιακοσιοι 93, ᾽ιο8, εἰκοσιδύο) εἰκοσιοκτω 1]. 

ΧΥΤΙ. ᾿Αδωνικὰμ] Αδεικαμ 11. ᾿Αδωνιὰμ ΑΙά. ἑξακόσιοι] 
α 2326. ἑξηχονταεπΊα} εξηκονταεξ 93) 1το8. τοεντηκονταεπῆα (ἢς 
ςοτη. [64.} 119. 

ΧΙΧ. θεῖ οοπι. ἰπίερτ. 93. 

ς8, 64, 7γ4,) τού, 119, 121) 134, 243) 248. (ὐομπηρὶ. 

γεεῖ ΑἸεχ. 

ΧΧ. εεῖ οοτη. ἰηίορτ. 58. Ἠδὶν] Ηδειν 64. ΑΙά. Ιαδδει ο 3. 
Αδι τοϑβ.ι Ἠδὰν Οοπηρί. τεντηκοαπέντε] ττεεντηχοντατέσσαρες 
44, 64, 71, 93) τού, τοϑ, ττ9, 134) 236, 243) 248..ΑΪεχ. πεντηχοῦΐα 

και τέσσαρες 74. τεντήκοντα τέσσαρα ΑἸά. 
ΧΧΙ. ᾿Λτὴρ)] α 71. Δζηρ 93, τοΒ. ᾿Αδὴρ Οοάεχ υπὺϑ 8ετρῖϊ. 

᾿Ατῖὴρ 6 Οοάϊοε5 ϑεγρὶὶ. τῷ Ἐζεχίᾳ] αὶ 44.- ατῷ γ1. τῷ Ἔξε- 
χία Οοάεκ ὑπυϑ ϑεγρὶϊ. τῷ Εζίᾳ 6 (οάϊοεβ ϑεγρὶὶ. ἐννενηχκοντα- 
οκτώ;] ἐννενῆμκ. καὶ ὀχτω 93. 108. ἰερῖεπι (ὐοάϊςεβ δεγρὶὶ. 

ΧΧΙ. εείξ οοπι. ἱπίερτ. 93,912. ἩΗσῶμ) Ησαμι 44) 74, 
τού, 119, 121, 248. ΑΙά. Αἰεχ. Σαμει ς8. Σαμι 64. Σαμε γι. 
Βασσηὴ τοϑ. εἰκοσιοκτῶ] οχτω ςς. εἰχοσίπεντε τού. τριακοντα- 
τρεῖς 108. 

ΧΧΗΙΙ. 

1212) 134. Αἴεχ. 

κοσιτέσσαρες) τέσσαρες ξς. 
ρες 248. (οηγρὶ. 

ΧΧΙΝ. ᾿ΑξὶΦ] Αριν ς8. Ιωριε 93. Ιωρηε τοϑ. Λριξ 448. ᾿Αρὴξ 
(πρὶ. ᾿Αρεὶμ. ΑἸεχ. δώδεκα] δεκαδνο 445) ςς, 64, 93» τού, τοϑ, 
134. Οοπρὶ. ΑἸά. ΑΙοχκ. - δυο τ2ι. ϑὺυο 241, 248. υἱοὶ ᾿Ασὶν 

διακόσ. εἶκοσ.} αὶ 1Π|, ςς. Αἰεχ. "Ασὲν] Ασσομ 93, το. Αασεν 
121. εἰκοσιτρεῖς] κρ. ζ2. 

ΧΧΝ. ὄπ. 2ς εἴ 26, οπ δ ἴῃ ἰεχῖυ, δάἀάυπίητ ἴῃ ππᾶγρ. (Ὁ -:- 
ό,ᾳ(. Γαξαὼν) Σαξαὼν 44. Γαξων 64. ἐννενηκονταπέντε] ἐννενῆκ. 
τρεις 93. ἕξ τίντε (ῆς) ΑΙά. 

ΧΧΥΝῚ. Ὀεείϊ οοπι. ἱπίορτ ς ς. 

θη. οοπὶ. 27.] α ουπὶ ἱπιεσπιεά. 11. 

Βαγοι] Βατοϑι 11. Βαγουϊ 44, 
Γαδεὶ ΑΙά, Βα- 

Πεείξ σοτλ. ἰηΐερτ. γ1) τιο8. Βεσεὲϊ] Βασι 44: 74, τού, 
Βασει ς8. ὅ4,) 119. 243. ΑἸά. Βασσει 93. εἰ- 

τριακονῖα τρεῖς 91. ταεντηκοντατεσσα- 

Υἱοὶ Βαιϑαλὲμ---εἰκοσιοκτώ δὰ 
Βαιϑαλὲμ)} Βαιϑαλεεμ 44. 

Ζακ- 

7. 



ΝΕΕΜΜΈΙΑ Σ. 
ΚΕΦ. ν1ι. 
,8. 29. ἑκατὸν εἰχοσιοχτώ. “Ανδρες Βηϑασμὼν, τεσσαρὰχονταδύο. "Ανδρες Καριαϑαρὶβ, καθὰ, ᾿αὶ 

Βηρὼνϑ,, ἐπ]αχόσιοι τεσσαραχοντατρεῖς. “Ανδρες ᾿Αραμᾶ; χαὶ Ταξαὰ, ἑξαχόσιοι εἴχοσὶν ᾿Ἀνδδες 30. 31. 

82: 83: 
34: 35. 
86. 37. 

38. 39. 
40. 41. 

42. 43. 
Ὁ ἢ: 

45: 

46. 47. 

Μαχεμᾶς, ἑχατὸν εἰχοσιδύο.. Ανδρες Βαιϑὴλ χαὶ ᾿Αὐ, ἑχατὸν εἰκοσιτροῖς. ᾿Ανδρες ΝΜ αδίᾳ, ἔχαι- 

τὸν “σεντηχονταδύο. Ανδρες Ἠλὰμααρ, χίλιοι διακόσιοι τεντηχονταδύο.. Ὑἱοὶ ᾿Ηρῶρι τρικκό- 
σιοι εἴχοσι. Υἱοὶ Ἱεριχώ, τριακόσιοι τεσσαῤαχονταπέντε. Υἱοὶ Λοδαδὶδ᾽ χαὶ ᾿Ωνὼ, “ἑπ]αχόδγϑι 

εἰχκοσιεῖς. Ὑοὶ “Σανανᾶ, τρισχίλιοι ἐνγαχόσ'οι τριάχοντα. Οἱ ἱερεῖς υἱοὶ Ἰωδαὲ εἰς οἷνδν. Ἰησϑῦ, 

ἐγναχόσιοι ἑδδομηκοντατρεῖς. 
σίοι τεσσαραχονταεπΊά. Υἱοὶ Ἤρᾶμ, χίλιοι .δεχαεπ]ά, 

τοῖς υἱοῖς τ Οὐδεῖα, ἑδδομηχοντατέσσαρες. Οἱ ἄδον]ες, υἱοὶ ᾿Ασὰφ, ἑκάτὸν τέσσαῤαχοντουχεῶ. 

Ὑἱοὶ Ἔμμῆρ, χίλιοι ππεντηχονταδύο. Ὑοὶ Φασεοῶρ, αἴλεοι δρκχδ- 

Οἱ ευῖται, υἱοὶ Ἰησᾶ τὃ -Καδανὴλ 

Οἱ πυλωροὶ, υἱοὶ Σαλὲμ, υἱοὶ ᾿Ατὴρ, υἱοὶ. Τελμὼν, υἱοὶ ᾿Αχβδ, υἱοὶ ᾿Ατεταὰ, υἱοὶ. Σαξὶ, Ἐχκηὴν 
τριαχονταοχτώ. Οἱ Ναϑινὶμ. υἱοὶ Σηὰ, υἱοὶ ᾿Ασφὰ, υἱοὶ ταξαὼθ, οι Κιρᾶρ, υἱοὶ ᾿Ασυνΐξ, - 

τού, 110, 121) 124, 243, 248. Βαιϑαλαιεμ ς8. Βεϑαλεεμ 64, 74; 
536. Βηϑαλεῖμ γι. Βεϑλειμ 93. Βηϑλεεμ τοϑ. Βαισαλεὲμ ΑἸεχ. 
ἑκατὸν εἰκοσιτρεῖς} ρκ. 436. αὶ Οοτηρὶ. υἱοὶ ᾿Ατωφὼ] καὶ Νετω- 

φαϑὶ Ὀοτηρ. ᾿Ατωφὰ] Νετωφ 44. Νετωφα ς8, 64, γ4, τού, 110, 
120, 121) 134) 242. Ετωφα γ1. Νετωφατει 93. Νετωφατι τοϑ. 

Νετωφω 216. Νετωφαϑι 248. ᾿Ανετωφὼ Αἰεχ. τυεντηκονταίξ] 

εκαῖον δεκα καὶ ἐξ 932. εκαῖον δεκαεξ τοϑ. ἑκατὸν ὀγδοηκονταοκτώ 
. Γομρὶ. 

ΟοΙΡὶ. 

ΧΧΥῚΙ. εοῖξ σοηι. ἰηίερτ. ςς. ᾿Αναϑωϑ]) Ναϑωώϑ᾽ ΑΙεχ. 
ΧΧΥΪῚ. εεῖ οοπι. ἱπῖερτ. 93. ᾿Ανδρες Βηϑασμὼϑ)] υἱο; Α- 

ζαμωϑ ανδρες Βηϑ ζ2,) 64, 243. ΑΙά. υἱοι Ασϑμωδ 1ο8. υἱοι Α- 
μωϑ' 248. υἱοὶ Βηϑαζμαὶ 3 Οοάϊςεε ϑεγρί!. υἱοὶ Βηϑαφαμαὶ 4. (ο- 
ἀϊςεβ5 ϑεγὶϊ. Βηϑασμὼθ) Βη9 44, .8, 71, 74) τού, τῶ) 134) 236. 
Αἰεχ. Βηϑαζμαυ τ19. ᾿Αζαμὼϑ Οοπιρὶ. ᾿τεσσαρακονταϑδύο] σα- 
βακοναδυο (ἃς ἱπῆτα) 44. ῥγαβηλιῖ. ανδρες 448. Οοπρρί. τεσσαρά- 
κούϊα καὶ δύο ) (οἀΐςε5 δ8εγρὶϊ. 
. ΧΧΙΧ. ἤΑνδρες Καριαϑ.}α ἀνδρες 44,71. 
ριαϑιαριμ 64, τού, 134. Καριαϑιροα 71. Καριαμιαρειμ. 93. 
ριαϑιάρειμ, 119, 1212) 248. (ογηρ]. ΑἸεχ. 
τού, 1324. καὶ Κιφαερα 93, το. Χαφιρα τῖο. Χαριφρα 436. 

Καφηρα 248. Οοιηρί. Χαφερὰ ΑΙεχ. 
Βηρὼϑ] Βηρως Π. Αξηρωθ' τοΒ. τεσσαρακοντατρεῖς} εἴκοσιοις 11. 
σαρακοντατρεις 44. 
ἜΧΣῚ ᾿Αραμὰ] Αραδα 715 119. Αραμαϑ' γ4. Ῥαμα δ τ, 1οϑ. 

καὶ Γαδαὰ] Καΐαμαλ 11. κα. 71. Γαβαὰ] Γαδααϑ »4. Ταξααϑ 
τού, 120, 121) 134.236. εἴκοσι] εἰσοσιεις {]| 44) ςςν 58, 71) τού, 

120, 121) 134. 236, 243, 248. ΘΟΠΙΡΙ: ΑΙεχ. εεχοσι καὶ εἰς 74. εἰ- 

κοσι τρεῖς 93.) 108. 

ΧΧΧΙ. ἴΑνδρες] αὶ (σαι εἴαπν σοτη. 32, 33, 34.) 7. Μαχε- 
μᾶς] Μαχμας 44, 71» 74. 93» τού, 19, 120, 121,)134, 226. Μακ- 
μᾶς τοΒ. Μαχημᾶς ΑἸά. 
ΧΧΧΠ. Βαιϑὴλ) Βηϑηλ 11. Βεϑηλ 74, 93ν τοΒ. Βαιϑηρ 248. 

καὶ ᾿Α:] , 58,71. κα͵αὶ τῆς Γαι 93» 1οβ. ᾽Α:] ἁλεια 11. Ελια 

ςς. Αλια 74, τού, 120, 121) 1345) 236. ἑκατὸν) διακοσιοι 93) 
1οβ. 

ΧΧΧΙΠ. Ναξία] Αξιαρ ςς. Ναβαυ 93. Ναξαξ 108. Οοπιρὶ. 
Αναξια 243, 248. ΑἸά. ἑκατὸν] αρ. 11. κα ςς, 93») τοϑ. ἑτέρου 

τοεντηχονταϑύο) - Μαγεξδως εκαΐον τεντηκονταῖζξ 44. 
«τεεντηκοῦϊα καὶ δυο 74. 

ΧΧΧΙΝ. ἴαλνδρες] υἱοὶ Οοπιρὶ. Ανδρες Ἠλαμαὰρ] ργτα- 
αὐἰτι. υἱοι Μαγεδως εκαΐον τοεντηχονταὰ ἐξ 64, 120, 121) 134) 236. 
ΑΙεχ. Ργαπηῖ. υιοι Μαγεμως εκαῖον πεντηκούα καὶ ἐξ γ4. ῥγαπιῖτ. 
υιοι Γεδως εκαἷον πεντηκόντα ἕξ τοῦ. υἱοι Μαγξεις 93, 1οϑ. υἱοι 

Μαγεξως εκαΐον τεεντηκοίΊα ἕξ" ανδρες ἤλαμααι 110, 243. ΑΙά, ἢς, 
τ λαμαα, 248. Ἠλαμααρ) Ἑσμαγεζξως ρνς. ανδρες ἤλαμααρ 
ς2. Μαγεξως ρνς. ἀνδρες λαμαρ ς8. Μεγεξως εκαΐον εἰκοσι δυο, 
Βαιϑηλ λααμαρ 71. Αἰλὰμ ἑτέρου Οοπιρί. χίλιοι] χιλιαρχοι 
ς8. ργαγηἶῖ, ἐκαΐον τσεντήκονταὰ ἕξ. υιοι Ελαμ ετερου" 93. Ργδεπιϊτ, 
ελάςπι, πη! Αιλαμ, ᾿ιο8ϑ. τοεντηκονταϑδύο] τρεντηκοιΐα 11, ςς. πεν- 
τηχοντατεσσαρες 44.) ζ2) 645) 71) 935 1ού, 1οβ, 110, 134, 236, 243, 
248. Οοπιρὶ. Αἰεχ. τοεντηκονΐα και τέσσαρες 74. 

ΧΧΧΨ. Υἱοὶ] α (ἤσυϊζ εἴίδπι σοπ,. 26, 37. 38.) 71. 
Ἠρὰμ] Ηραμ 93. τοθ. εἴκοσι] α ς8. 

ΧΧΧΥῚ. εεῖξ τοῖ. οομη. (ροπίογ δὰ πη. οοπι. 37.) 93 τοβ. 
Ἱεριχὼ] ᾿ερειχὼ ΑἸεχ. 

Καριαϑαρὶμ] Κα- 
Κα- 

ανδρες 248. 

ΧΧΧΥΊΙ. εείξ τουτὶ ςοπηπια ς8. ΛλΛοδαδὶδ] Λοδαδια 11. 
Λοδαδιὲ 44,71. Λυδδωναϊδ 95. Λνόδωναϊ τοϑ. Λαδαδὶ 248. Οοῃιρῖ. 

νο:. 11. ' ᾿ 

σδρ 93, 1.08. Φασεπρ ται. 

Καφιρὰ] Χαφειρα γ45 

Καφ. καὶ Βηρ.} α 71. 
ἐχ τῶν υἱῶν Ἰδδαϊ:δ ς Οάϊοε5 ϑεγρὶϊ. 

Ωνὼ] Ὥγων γ4, τού, το, 1ᾶτ, 134. 336. 
εἰκοσιεῖς} ἐρκοσι τσενζε' υἱοῖς Τερήγχὼ τριχκὸ- 

εἴκοσι ἕν τοῦ. 'σεντε. υἱοι ἴριχω τριὰ- 

καὶ ᾿Ωνὼ]) Θ... 21. 
ΑΙεχ. Ανω 93, τοϑ. 
σιοι τεσσαράκοντα τσενῖε 94. 

χοσίιοι τεσσαρακονῖα ὥεντε τοϑ, 

ΧΧΧΥΠΠ. Σανανα!] Ανανα γ4,) 243, “Ὶ ΑΙ4. Σωνναα᾿ 93: 
Ἑνναα τοϑ. Σεναὼ Οομρ. ἐννακόσ.] ἕξακοσ. 93, το. 

ΧΧΧΊΙΧ. Οἱ ἱερεῖς] ργαπιῖτῖ. καὶ 93, τοῦ. Ἰωδαὲ] 1«δαε ςβ. 
Ιωδαε γᾳ. 1εδιδεα 93. Τεδόδα το8. Ἰωιαδὲ Οσπηρ. εἰς οἶκον] 
τῷ οἰκω 93: ἸΙοΒ. εἰς οἶκον Ἰησᾷ} α 44. “π᾿ 

ΧΙ,. Υἱὸ] α (ἄσυξ εὔατι σοπὶ. 41, 42, 4.3.) 44) 71. “ Ἐμμὴρ] 
α 1]. : 

ΧΙ. εοῖ σοι. ἰηΐερτ. ς8. Φασεὰρ] Φασεδερ 11. Φαϑαοσ- 

Φασσερ 426. τεσσᾳραχονταεπ]ά] σα- 
ρακονταεπῆα 44. 

ΧΙ111. εεῖ οοπι. ἰηΐερτ. (8. 
δεκαεπ]α] ἑπ]ακαίδεκα ΑΙά. ΄ 

Χ].111. Οἱ Λενῖται] οἱ Λευεε 11. Ῥγρεπλῖ, καὶ 93, τοϑ. 
καὶ Λευῖται ς Οοάϊςεβ δετεῖ. υἱοὶ Ἰησξ] ῥγαπηῖτξ. οἱ 124. Ὑὲ 

Καδμιὴλ] τε Καξδιηλ 11. τω Καθαιηλ ςς-. τῷ Καϑμιηλ ς8, 74, 
τού, 119, 134. ΑΙεχ. τῳ Καδμι γι. καὶ Κεδμιηλ 93. καὶ Δεκ- 

μιηλ τοβ. τὼ Καδμινα 121,)226. τοῖς νίοις τῇ Οὐδ.}] α ς8, γὶ. 
τῇ Οὐδεΐα} τὰ Θεϑεῖα ΤΙ. 

τὰ Ουδαῖδ 44.) το. τὰ Οπδεηδ 64, 74, τού, 121, 134) 436, 243, 
248. 4)δεῖα 93» 108. τὸ ̓Ωϑεία Οοσιρὶ. τὸ Οὐδεὴλ ΑΙά. 

ΧΙΙΝ. Οἱ ἄδοντες, υἱοὶ ᾿Ασὰφ] νιοι Ασαφ οἱ ὠὡδοι 93» 1ο8. υἱοὶ 

᾿Ασὰφ] ργβεπιϊῖ. οὐ 106, 134. τεσσαρακονταοχτώ] εἴ εἴκοσι ὀκτώ ἈΪᾶ. 

ΧΗΥ. Οἱ πυυλωροὶ] υἱοι τῶν τσυλωρὼν 93) 108. οἱ τόυλλωροι τὸ). 

ἃ 1ού. 

. υἱοὶ Σαλὲμ] νἱον Σελλευμ 44» 64, 93» 107)» τοϑ, 120, 236, 24}, 24. 
Οὐοπιρὶ. ΑἸά. Αἴεχ. υἱοὶ Σελλᾶὰμ ς8. υἱοι Σελημ ὑν τοῖς αὐτῶν γι. 

οἱ νιοι Σελλεμ 7421 34- ὑισι Σελεμ τού, 119. υἱοὶ ᾿Ατὴρ] ΠΝ νιπ 
Ατηρ 1. ῥγαπηἶε. οἱ 107. υἱοι Αζηρ 93» τοβ. αὕισι 36. υἱοὶ 
᾿Ατὴρ---Σ 6}} κα εὐπὶ ἰπίεγπιθά. γ1. υἱοὶ Τελμὼν] υἱοι Τελαμὼν 
11. υἱοι Γελάμὼν ςς. υἱοι Τολμὼν ὁ 64, γ45) τού, .119» τῶϊ, 131, 236, 
243. υἱοι Σελμὼν 93, 108. Τολμῶν 107. υἱοὶ ᾿ΑΧΣῸ] υἱόν Ακου 
11. υἱοι Ακχβδ 93. υἱοι Ιακεδ τού. Ιακεδ τοῦ. ᾿Ακὲμ ΑἸεκ. 
υἱοὶ ᾿Ατιτὰ] νιοι Αζηζα 93. κνιοι 107. υἱοι Αξζιζα ιοΒβ. Τιτὰ 

ΑΙάΔ. υἱοὶ Σαξὶ)νιοι Σαβει ό4, γ4ᾳ, τοῦ, τῶτῷ ἱ 34, 236. ΑΙΜ.᾿ νιοι 
Σωθδαι 93, τοϑ. Σεμεῖ 107. υἱοὶ Σαξαΐξ ΑἸεχ. ἑκατὸν τριακοντα- 

οχτώ)] Α 58. | 

ΧΙ. Οἱ Ναϑινὶμ] υἱοι τῶν Αϑηναιων 93. υἱοι των ΝΙαϑινάιων 

το. Οἱ Ναϑινὶμ ἄτς. δὰ ἔπ. οοπι. ς6.} νοι Οἷλα χαν ετερόι τεσ- 
σαρακοντα 44. Οἱ Ναϑινὶμ δζο. 84 ἔπ. σοπι. ς9.1., 7. Να- 
ϑινμ] Ναϑινειμ (64. ἂς 'π.} ΑΙεχ, Ναϑηνιειμ 248. Οὐπιρὶ. Να- 
ϑεὶν ΑΙά. υἱοὶ Σηὼ] υἱοι Οἵαλ ς2, 64, 74) τού, 107, 119) 120, 
121. νιοι Ασηφα ς8. νιοι Σαδαὶ 93. νιοι Σαλαῖ τοϑ. υἱοι Ηλα 

243, 248. ΑΙά. νἱοὶ Σιαὰ ΑΙεχ. Σηὰ] ὁ Ἰάλ (ῆς) 134, 236. 
υἱοὶ ᾿Ασφὰ] υἱοι Ασιφα ς2, 64, 74, τού, 110, 12τ, 134) 236, 248. 
υἱοε Ασαφὰα 93», 1το8. Ασιφα 107. υἱοὶ Ασηφα 243. (πηρί. υἱοὶ 

᾿Ασιφὼ ΑἸΙά. νυἱοὶ ᾿Ασειφὰ, Αἰεχ. υἱοὶ ᾿Ασιπαὰ Οοάεχ ὑπυς β8εγρίϊ. 
υἱοὶ Ταξαὼϑ)] υἱοι Ταδδαωθ᾽ τού, 134) 226. ΑἸεχ. αὐἱοι τοῦ. Τα- 
δαώϑ] ΓαξαωϑΊ], ςς: Ζαξδαὼϑ ΑἸά. Δαξανῶϑ' Οοάεχ υπυς ϑεγρὶϊ. 
ΧΙ. Υἱοὶ Κιρὰς] α 58... αὶ υἱοὶ 107. 

Κορες 93, τοϑ. Κηρας 248. Οοπιρί. ΑἸά, Κειρᾶς ΑΙεχ. υἱοὶ ᾿Α- 
συΐα] Σιαια το)ῦ. ᾿Ασαΐα] Σιαῖα ς8, 64, 74) τοῦ, τ4ο, τῶι, 134, 
416, 243, 248. ΟΟΙΡ]. ΑΙεχ. Ιωσειξ 93. Ιωσιξ το8. Σοισαϊα τ10. 
Σισαΐα ΑΙ4. ονἱοὶ Φαδὼν] ανιοι το)ῦ. Φαϑὼν] Φαϑϑων ςκθ. Πα- 
δὼν Οοάεχ υπι5 ϑεγρίϊ. 
Ν 

Ἠρὰμ] Ἰαρειμ 93. Ἰαρηκ τοϑ. 
.-----.ὕὐὕὄὕὌγᾧὦὦὦ ---..»»- 

Κιρὰς] Κερα 11." 



ΝΕΕΜΊΑ Σ. 
β ΚΕΦ. ὙΠ]. 

ἷἱοὶ Φφαδὼν, Ὑἱοὶ Λαξανὰ, υἱοὶ ᾿Αγαξὰ, υἱοὶ Σελμεὶῖ, Ὑἱοὶ ᾿Ανὰν, υἱοὶ Γ᾿ χδὴλ, υἱοὶ Γαὰρ, Ὑἱοὶ 48. 49. 
“Ῥααΐα, υἱοὶ Ῥασσὼν, υἱοὶ Νεχωδὰ, Ὑἱοὶ Γηζᾶμ, υἱοὶ ᾿Οζὶ, υἱοὶ Φεσὴ, Ὑἱοὶ Βησὶ, υἱοὶ Μεϊνὼν, ἐὰ εἷι 

υἱοὶ Νεφωσασὶ, Ὑἱοὶ Βαχδοῦχ, υἱοὶ ̓ Αχιφαᾶ, υἱοὶ ᾿Αρδρ, Ὑἱοὶ Βασαλὼν,, υἱοὶ Μιδα, υἱοὶ ᾿Αδα-- 53. 54. 

σἂν, Ὑοὶ Βαρχδὲ, υἱοὶ Σισαρᾶν,, υἱοὶ Θημᾶ, Ὑἱοὶ Νισιᾶ, υἱοὶ ᾿Ατιφά.. Ὑἱοὶ δόλων Σαλωμὼν, ἐει 56. 

υἱοὶ Σετεῖ, υἱοὶ. Σαφαρᾶτ, υἱοὶ Φεριδα, Ὑοὶ ᾿Ιελὴλ, υἱοὶ Δορχὼν, υἱοὶ Ταδαὴλ, Ὑἱοὶ Σαφατία, ς8. 59. 

υἱοὶ ᾿Εττὴλ, υἱοὶ Φαχαρᾶν,, υἱοὶ Σαδαΐμ, υἱοὶ Ἠμίμ. Πάντες οἱ Ναϑινὶμ, χαὶ υἱοὶ δόλων Σα-- 6ο. 
λωμῶν, τριαχόσιοι ἐνγεγηχονταδύο. Καὶ ὅτοι ἀνέξησαν ἀπὸ Θελμελὲν,. Θελαρησὰ, Χαρδδ, Ἢ- ὅι. 

ρῶν, ᾿Ιεμὴρ, καὶ οὐχ ἐδυνάσθησαν ἀπαγί[εῖλαι οἴχους πτατριῶν αὐτῶν χαὶ σπέρμα αὐτῶν, εἰ ἀπὸ 
Ἰσραὴλ εἰσίν. Ὑοὶ Δαλαία, υἱοὶ "τωξία, υἱοὶ Νεχῳδὰ, ἑξαχόσιοι τεσσαραχογταδύο. Καὶ ἀπὸ 62. 63. 
τῶν ἱερέων, υἱοὶ ᾿Εδία, υἱοὶ ᾿Αχὼς, υἱοὶ Βερζελλὶ, ὅτι ἔλαξον ἀπὸ ϑυγατέρων Βερζελλὶ τοῦ Γα- 

λααδίτα γυναῖχας, καὶ ἐκλήσϑησαν ἐπ᾿ ὀνόματι αὐτῶν: Οὗτοι ἐζήτησαν γραφὴν αὐτῶν τῆς συνο- 64. 

ΧΙΙΨΊΙΙ. Υἱοὶ Λαξανὰ] νιοι Λοξνα 93, τοϑ. υἱοὶ Ζαξανὰ (ο- 
ἄεχ ὑπι8 ϑεγρὶ. Υἱοὶ Λαξ. υἱοὶ ᾽Αγ.] νιο, Αγίαξα νιοι Λαδανα 
ς8. ᾿Αγαξὰ] Αγίαξα 64, γ4, τού, 120, 121) 134) 236, 243, 248. 
Οοπιρὶ. Αἰὰ, ΑΙεχ. υἱοὶ Σελμ.} Ρτγρβπιῖτς. υἱονι Ακαδ, υἱοὶ Ουτα, 
νιοι Κηταρ, νιοι Αγαβ ζ2, ς8, 64, 74. 119, 120, 134. (ΑἸεκ. ἰηἴεῦ 

ὍΠΟ005.) ργαπητι. δά ςπι, οὐπὶ Κιταρ ρίὸ Κηταρ, τού. ργϑβπηῖ. εα- 
ἄἀεπι, ουτῇ Αὐτὰ ρῥγοὸ Ουτα, 121. ῥγϑτηἶτε. εδάεπι, ουὐπὶ Γαδ ργὸ Α- 
γα, 243, 248. ρῥγοπιῖς, ἐδάεπι, οἰπὶ Κιτάρ ρτὸ Κηταρ, εἰ Γὰδ ῥτὸ 
᾿Αγαξ, Αἰ4. νιοι Ακχεῦ, υἱοι ἀγα, υἱοι Σελαμει τοϑ. ῥγαπηϊῖ. καὶ 
Ακοδ, νιοι Ουταν υἱιοι Κιταρ, νιοι Αγαξ 436. Σελμεὶ]} Σαλαμει 11. 

Ακκχδῦ 93. 
ΧΕΙΧ. Υἱοὶ ᾿Ανὰν] νιοι Αγαβ 93. υἱοι Αὐγαν τοό. υἱοὶ Γα- 

δὴλ] νιοι Σαδηλ, νιοι Ῥασων ς8. υἱοι Σαδηλ 64, γ4,) τού, 119, 120, 
121, 134) 216. ΑΙεχ. νιοι Σελαμεέι 93, 1ο8. υἱοι Σαδηα 243. νιοι 
᾿Σαϑαῖα 248. Σαδεηὰ ΑἸά. 
Γαηλ το8. Γαὴρ Οοπιρί. 

. Τ,, Ῥααΐα)] Ῥαεὰα 1. Γαδηλ 93. Ῥεαὶ Οοάεχ υὑπις ϑεγρὶὶ. 
᾿Ῥασσὼν] Ῥασων 11, 74) τού, 134, 236. ΑἸεχ. Γαηρ93. Νικωδὰ] 
Ρααῖΐα 93. Νεκωδαν 236. 
ΠῚ. Ῥηζαμ] Γιζαμ 74) τοῦ, τῶι, 134. Ῥάσων 93. Γαϑαμ 
τοϑ. Γηϑαμ 248. Γαζὴμ Οὐοπηρ. ὈΖζῚ] Νεκωδα 93. Αζα τοβϑ. 
Ὀξα Οοπρ. Φισὴ] Φεσση 74, 1345 216. Αἰεχ. Γαξαμ 93. 
Φισσι τοό. Φασσα τοϑ. Φεσι 248. (ὑοχηρί. 

ο 18ϑᾷ]1. Υἱοὶ Βησὶ] υἱοι Βασερ, υἱοι Ασεννῶ τοϑ. 

93. Βεσσι τοό. Βέεσι 121, 134, 236. Οοπιρ!. Βησεὶ Αἷςχ. υἱοὶ 
Μενὼν] υἱοι οἱ Μεΐνωμ 7γ4ᾳ4. Μεϊνὼν] Μεσεινωμ 11. Μεινωμ, ς8, τού, 
120, 1219 114), 236. Αφα 93. Μοωνειμ τοϑ. Μεεινωμ 119. ΑἸΪεχ. 

Νιφωσασὶ] Νεφωσαΐμ ςβ8, γ4. τού, 120, 134. Νεφωσαὶ 64) 243, 

,, 248. (οπιρὶ. Αἰά.. Φασσα 93. Νεφεειμ τοϑ.. Νεφωσάειμ 110, 121. 
α16. ΑἰΙεκ. Νεπωΐμὰ (οέεχ ὑπι5 δεγεῖ!. 

1111, Υἱοὶ Βακδὸχ] α 538, Βακδὲκ)] Βακδς 11. Βασειρ 93. 
Βακχακ 1οϑ. Βακχεβδ 121. υἱοὶ ᾿Αχιφὰ!] υἱοι Ασσενὰα 93. κα 108. 
᾿Δρὰρ) Αραμ Π. Μοωνειμ 93. Αρκαρ τοϑ.. Ασδρ τῶι, 236. 
ΟΠ ΧΙΝ, Βασαλὼϑ)] Βασαωθ 11. Νιεφεσεία 93. Βαλεαϑ' τοϑ. 
Μιδὰ] Μεειδα 11. ΑἸεχ., Ακκϑκ 93. Μίδαν τού, 248. Μεῖδα τοβ. 
(οπιρ. ᾿Αϑδασᾶν] Αρεαρ 93. Αϑασα τοβ. Οοπρὶ. 

ΙΝ. Υἱοὶ Βαρκεὲ, υἱοὶ Σισαρὰϑ) α 1ο8. Βαρκεὲ] Βαλεαϑ' 93. 

υἱοὶ Γαὰρ] α 11. νιοι Αναν 93. νιοὶ 

Βαρκδδ ΑἸά. Σισαραϑ) Σεσειραϑ 11. Μεῖδα 93. Σισαρὰ Οομρρὶ. 
᾿υἱοὶ Θημὰ}] α 53. Θημὰ] Ημαϑ 11. Θημαϑ 64. Αϑασα 93. 
Θεμαα τοϑ. 

11... Υἱοὶ Νισιὼ] α ς8.. Νισιὼ] Ασεια 11. Νισεΐα 64. ΑΙοχ. 

Βερκ. (συπὶ ἤρπο ςοπίταξοηΐ8) 93. Μεσσια τοθ. Νησιὰ Οοπρὶ. 
ΑΙ4. Οοάεχ ὕπυϑβ ϑ8εγρ. ᾿Ατιφα] Ατειφα 11. Αἴεχ.,, Σεισαρα" υἱοι 
Θεεμα" υἱοι Μεσσια" νιοι ΑτΊεφα 93. Αταφα τοϑ. ᾿Ατιπά Οοάεχ 

ὉΏυ5 ΘοΥρῚΙ. 

1011. Υἱοὶ δάλων Σαλ.} α ς8. ΄᾿ δάλων}] τῶν δαλων 93, τοβ. 
Σαλωμὼν] Σολομὼν 44. Σαλομων (ῆς ροίξεα) τοό. Σατεὶ] Σωταῖ 
43, 108. Σετεῖ 120. υἱοὶ Σαφαρᾶτ] α ξ8. υἱοὶ Σαφαρὼτ ἅς. 
οἱ ἄπ. σοπι. ὅο.} καὶ τυαΐἷες οἰτινες γέγραπἼαι (ἢς) τριακοσιοι εννενη- 
κονταδυο. 44. Σαφαρὰτ) Σαφαραϑ 74, τού, τ19, 134. ΑΙεχ. Ασ- 
σοφερετ 93. Ασωφερεϑ το8. Φεριδὰ] Φαδερα 93. Φαδδερα τοϑ. 
Φαρειδὰ ΑἸεχ. ἊΝ 
ΟΕΥΠῚ. Υἱοὶ ᾿Ιελὴλ---Ἑττὴλ ἴῃ οοπι. ἴε44.] αὶ οὐπὶ ἱπιεγπιοά. ς8. 

Ἰελὴλ]) [εαλη 74) τοῦ, 119, 121, 134, 236. ᾿Ιεδλλαὼ (0) 93. [ε- 
δαλαια τοϑ. ᾿Ιελὰ Οομηρὶ. Λελὴλ ΑΙά. Ιεαὴλ ΑΙεχ. «. Δορκὼν] 
Δερκὼν 93, τοΒ. Δωρκὼν Οοπιρ. Γαδαὴλ] Γαδηλ γ4. Σαῦδαι 
93;) 1ο8. Γαδδηλ τού, 110, 121, 134) 226. Γααδὴλ ΑΙοχ.. 

Βησὶ] Αζαμ. 

“- 

. 216. 

εν 

11Χ. Υἱοὶ Σαφατία) κα 243, 248. ΑΙά, υἱοὶ ᾿Εττὴλ] υἱοί Ε- 
γηλ 11. νιοι ἔτγηλ 64. νιοι ΑτΊια 93, 1ο8. υἱοι Ετηλ τού. ,. 243, 

448. ΑΙά. υἱοὶ ᾿Ατὶλ ΟοπιρΙ. υἱοὶ Φακαρὰϑ, νιοι Φαραχααϑ' 64, 
243,248. -Ἐ υιοι Φεριδα νιοι Ιεαλη 74. νιοι Φαχειραϑ 93. υἱοι Φα- 
χαραϑ τού, ττο, 134. Οοπιρί. ΑἸεχ. υἱοι Φαχεραϑ' τοΒ. υἱοὶ Φα- 
ραχῶς ΑἸά. Σαξαΐμ] Σαδαειν 64. Σαξωειμ 93, τοϑ. Σαξαῖν 
243, 248. (ἰοπιρὶ. ΑἸά. Σαξαεὶμ ΑΙοχ. κΣαξαΐμ Οοάεχ ὑπὺ5 86-- “-- 

οἰϊ. υἱοὶ Ἠμίμ],, ς8. υἱοι μμειν 64, 243. ΑΙά. υἱοι Αμενι 93. 
νιοι Αμεες τοϑ. καὶ υἱοι Ημμιν 248. καὶ υἱοὶ ᾿Αμών Οοπιρ!. Ἠ- 
μείμ ΑΙεκχ. « υἱοὶ Κετίμ Οοάεχ ὑπι8 δεΓρὶϊ. 

1,Χ. Πάντες ο1] αταντες 71. Ναϑινὶμ) Ναϑεινεινειμ 11. Να- 

ϑιιμ σὺν τοις αὐτων γ1. Ναϑειναιοι 93. Ναϑίναιοι τοΒ. Ναϑινι- 
εἰμ τιρ. Ναϑηνιειμ, (ῆς ᾿ητ4} 248. Οοπιρὶ. ᾿Αναϑινεὶμ 414. Να- 
ϑανεὶμ ΑἸεκ. καὶ υἱοὶ] καὶ οἱ νιοι 93, τοϑ. Οοπηρ. δάλων] οἱ 
ὅπλοι 64. ΑἸά, τῶν δελων 93) τοϑ. δαλοι 243. ὠ τριακόσιοι ἐννενῆ- 
χονταϑδύο]) των ἐννενηκονταδυο τοῦ. 

ΗΧΙ. ἀνέξησαν υἱ ἀναθαντες 93, το8Ὦ. Θελμελὲϑ] Θερμελεχ, 
44, 71, 747 110. 120, 134, 226, 243) 248. Θερμελεῦ ς8. Θελμε- 

λεχ' 64, 93, τοό. Αἰεχ. Θελμεχελ τοϑ. Θερμελαχ τ2ῖ. Θελμα- 
λὲχ, Οοπιρὶ. Χερμελὲχ, ΑΙά. Θελαρησὰ] Αρησα 11]. Θελαρσα 

8. ἈΪεχ. Θελασαρ 64, 243, 248. (οιηρὶ. ΑΙά. Θελλαρησα 93. 

Θελλαρηξιοβ. Θελά" Ῥησὰ" (ἢς) το. Χαρδ6] Χερεξ 445 ς8, 
64, γ1, γ7γ4,) 93) τού, 119, 121) 134) 243, 248. (οπιρί. ΑΙά. ΑἸεχ. 

Αχεραθ το8Ὦ. Ἠρὼν] Ηδαν 93, τοβ. ΟσοπιρΙ. Ἰεμὴρ] Ιεμμηρ 
44, 8, ὅ4, γ4,) τοό, 134) 236, 243. ΑΙά, ΑἸεχ. Ἐμμηρ 93, το8. 

καὶ ἱεμμηῆρ 248. καὶ Ἐμμὴρ Οοπιρ. ἐδυνάσϑησαν] ηἠδυνασϑησαν 
11, τς» αἴ, 243, 248. (οιηρί. ηϑυνηϑησαν 64, 93, τοϑ. ἠϑυνάσϑη 
ΑΙα. οἴκες τουατριῶν} τὸν οἰχον τῆς σσατριᾶς 93, 108. πατριῶν 

αὐτῶν] ττατριων εαυτων τού, 134, 236.ὙἩ καὶ σπέρμα] και τὸ σπερ- 
μᾶ 93, 1τἸοϑ. εἰ ἀπὸ] αὶ ἀπὸ τῶι. ἔτη ἀπὸ (ἢς) ΑἸά. ἀπὸ 
Ἰσραὴλ] εξ Ισραηλ 93,108. Ἰσραὴλ] Ἱερεσαλημ 121, 243. ΑΙά, 

1.Χ1Π1. Δαλαία] -Ἐ νιοι Βεα ς2, ς8, 64, 74, τού, 119.) 120, 121, 
134, 243. ΑἸά, Αἰεκ. Δαμαΐα γι. Δαλαιξ 93, 1τοϑ. -Ἐ νιοι Δαξα 

υἱοὶ Τωβία, υἱοὶ Νεκωδὰ] Βεα Ταξδια Νεκωδὰ 44. α 71. 
Τωβία] Τωδιε 93, τοϑ. υἱοὶ Νεκωδὰ] ργαπλῖτς, καὶ 248. Οουυρῖ. 
Νεκωδὰ} Νεκωα ς8. τισσαρακονταδύο} τεσσαρακονταοκτω 7 1. 

τσεντήχοντα δυο 93. 
1ΧΠ]. ἀπὸ τῶν ἱερέων] απο τῶν νιων τῶν ἱερέων 93) 108.Ὀ υἱοὶ 

Ἐδία] Εδεῖα 44. υἱιοι Σεδια ς8. υἱοι Ἐδεία γ1) 74, τοῦ, 121) 134, 
“36. Αἰεχ. υἱοι Αδια 93. ΑἸ4. υἱοι Αναδια τοϑ. υἱοὶ ᾿Ακὼς] 

λα νιοι 44), 71. νιοι Ακχως ς8, 64, 74, τούς 1219) 134) 236, 248. 

Οοιρί. ΑΙά4. ΑΙοχ. υἱιοι Αχχὲς 93, τοϑ. υἱοὶ Βερζελλὶ] Βερζελαΐ 

44. 71. Βερζελλὶ 15] Βελζελλαὶ (ἔς ἰπῖτ) ς8. Βερζελλαὶ (ῆς 
ἴητἃ} 64, 745) 1195 121) 134) 216, 243. ἈΪ4. ΑἸεχ. Βερζελλη (ἔς 
ΡοῖεΔ) 93. Βερζελαΐ (ἤς ροϊεα) τοό. Βερδελεῖ (ἢς ἰηΐτα) 448. 
Οοιρὶ.. 
ὅτι ἔλαξεν ΑἸεχ. 

Βερζελλὶ 2] Βερζελαΐ 44,7:τ. τῇ Γαλααδίτε) τε Γαλλαδήτου 93. 

τῷ Γαλαδίτου Αἰά. γυναῖκας} γυναικα 93, τοϑ. Ο(οιηρί. ΑἸεχ. 

καὶ ἐκλήϑησαν] και ἐκληϑὴ ς ς) 93, 1ο8. (οπιρί. ΑΙεχ. καὶ ἐκληϑητε 
ἐπ᾿ ὀνόματι] ἐπὶ τῳ ὀνοματι ς8. (ΑἸεχ, ουπὶ ἐπὶ ἣλ ομᾶγ. π)ῖπ.)} Ὁ ς8. 

ὑπ᾽ ονομαῖος 93. επ᾽ ονομαῖος τοϑ. 

͵ΧῚΝ. Οὗτοι ἐζήτησαν] καὶ εζητησαν 71. ἐζήτησαν] ὃν (Άς) 

εἐζητησαν 93. ὃν ἐζητησαν ιοΒβ. γραφὴν αὐτῶν] γραφὴν εαντων 
44) 64, 74, τού, 110, 1345 236, 248. (οπηρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. α αὐτῶν 

71. Ργδοη. τὴν 93) το8. τῆς συνοδίας] οἱ γενεαλογεντες 93, 108. 

ἐχ, εὑρέθη} εχ, ἐυρεϑησαν 93. ὄχ, ηὐρέλη ΑΙεχ. ἠγχιςεύϑησαν 

ὅτι ἔλαξον] ος ἐλαδεν 93, τοϑ. ΟὐΟΠΙρΙ. α ἐλαδον τού. Σ΄ 
ἀπὸ ϑυγατέρων] απὸ τῶν ϑυγατερὼν ςβ, 93, τοϑ. ΄. 



ΝΕΞΕΜΊΙΑ δ, 
ΚΕΦ. νΠ. 

δίας, καὶ ἐχ͵ εὑρέϑη, χαὶ ἠγχιςεύϑησαν ἀπὸ τῆς ἱερατείας. Καὶ εἶπεν ἀϑερσασϑὰ, ἵνα μὴ φά- ός. 

66. 

67. 

69. 70. 

71. 

72. 

ἰσασϑα 1]. 

Ξ,ΙΧΝ ς 9 ρ ε »“ Ω, 2 ᾽ς ἈΝ » 

γῶσιν ἀπὸ τῇ ἁγία τῶν ἁγίων, ἕως ἀναςῇ ἱερεὺς φωτίσων. 
᾽ὔ’ ΄ ζέ ἐφγ ΄ 

τέσσαρες μυριάδες δισχίλιοι τριαχόσιοε ἑξήχοντα, 

΄χ1.ϑΞῬ' »’; φρο ε 95 », ε ἃς 

Καὶ ἔγένετο σασὰ ἡ ἐχχλησία ὠὡσει 

Πάρεξ δόλων αὐτὼν χαὶ παιδισκῶν αὐτῶν' 
Ῥ» ε 4 ΄ », . φψἫὍ»ν »’ 

ὅτοι ἐπ]αχισχίλιοι τριακόσιοι τριαχονταεπ]ά" χαὶ ἄδοντες χαὶ ἄδασαι, διαχόσιοι τεσσαρακοντα- 
πέντε. ὍΟνοι δισχίλιοι ἐπ]αχόσιοι. ν ΣΝ ἡ 3 βο μΦ “ἂ.»Ἂ.Μ ᾿ . Καὶ ἀπὸ μέρες ἀρχηγῶν τῶν “σΠατριὼν ἔδωχαν εἰς τὸ ἔργον 

τῷ Νεεμίᾳ εἰς ϑησαυρὸν χρυσᾶς χιλίους, φιάλας ππεντήχοντα, χαὶ χωϑθωνὼν τῶν ἱερέων τριά- 
Χοντᾶ. Καὶ ἀπὸ ἀρχηγῶν τῶν “πατριῶν ἔδωχαν εἰς ϑησαυρὲς τῷ ἔργα χρυσξ γομίσματος δύο 
μυριάδας, καὶ ἀργυρίε μνᾶς δισχιλίας τριακοσίας. Καὶ ἔδωχαν οἱ χατάλοιποι ἐ8 λαᾷ χρυσίου 
δύο μυριάδας, καὶ ἀργυρίου μνᾶς δισχιλίας διακοσίας; χαὶ χωϑωνων τῶν ἰερεὼν: :ἐξηχονταεπΊ]ά. 
Καὶ ἐχάσισαν οἱ ἱερεῖς, χαὶ Λευῖται, χαὶ οἱ ᾿ συλωροῖ, χαὶ οἱ ἄδοντες, χαὶ οἱ ἀπὸ τ λα, χαὶ οἱ 
Ναθινὶμ, χαὶ ππᾶς Ισραὴλ ἐν πόλεσιν αὐτῶν. 9 

᾿ξ . [1 ν 

ΚΑΙ ἔφϑασεν ὁ μὴν ὁ ἕξδομος, χαὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐν ὠόλεσιν αὐτῶν" χαὶ συνήχϑησαν πᾶς ὃ 

ηγχιξένσαν ςς. απωσϑησαν 93, τοθ. Οοπιρὶ. 
ἐκ τῆς ἐεροσυνης 935) 108. 

1ΧΝ. Καὶ εἶπεν] - αὐτοῖς 93, 1τοβ. ἀϑερσασϑὰ]} ασερ- 
αρϑασϑαι αὐτοῖς 44. αρϑασϑα αντοῖς γ1, τοό. αρ- 

ϑασασϑα αὑτοῖς 74, 110, 134. Οὐπιρί. αϑαρασϑας 93, τοϑ. ἀρ- 
ϑασασϑα 180, 121. αρσασϑα αντοις 336. Ἔ αὐτοῖς 243. ΑἸά. 
ἀϑερσαϑὰ αὐτοῖς ΑἸεχ,Λ. ἕως ἄναςἩ] ἕ ἕως ἄν τῇ γι, 74) τού, τοβ, 
134)216. εὡς αν ἀναξςη 93. εὡς καὶ ἀνγαφζῊ 110) 241. ΑἸὰά, ἕως ὦ ἀνίςη 
ΑΙεχ. ἐερεὺς} ὃ μερευς 11, 71) 74, τού, 1345 236. ΑΙεχ. φωτί- 
σὼν} τῶν ἀδήλων (φυοά ρἱοίϊεπια νἱάεϊιγ) πιᾶγρ. 64. τοῖς φωτισιμοις 

και ταις τελειωσεσιν 93. 108. (ὐοηγρὶ. 

ΕΧΝῚ. πᾶσα ἡ ἐκκλησία] -- ομοϑυμαδὸν 93, 1τοϑ. Οοιρρὶ. 
ὡσεὶ τίσσαρες] ὡς τέσσαρες Οοπηρί. ὡσεὶ τέσσᾳρες διε. )ἀ ἢ. σοη. 

εἰς μνριαδας τισσαρας καὶ δισχιλιες τριακοσιες ἐξηκοντα 44. ὡσεὶ 

τίσσαρ. μυριάδ.] εἰς τεσσαρας μυριαδας ςβ8, 64, 71, 74, τού, 110, 
120, 121) 1147243) 248. ΑἸά. ΑἸεχ. ὡς εἰς τεσσαρας μυριαδας 1ο8. 

δισχίλιοι τριακόσιοι] δισχιλιες τριακοσιες 64) 745 τοῦ, 119, 120, 
121, 134, 243. Αἰά. ΑΙεχ. ρῥγαππί, καὶ 71. (οιρὶ. 23 (οάϊοε5 8εῖ- 

εἴ. καὶ δισχιλιες τριακοσιες 248. ἑξήκοντα} οχτω ((οΙτ. ΠΙρΡΓΑ 
ἑξηκοντα) 11. τριάκοντα ἐπα τού. ργεεπιῖε. καὶ 3 Οὐοάϊςεβ δεγεῖ!. 

ΧΥ1Π. Παρεξ---ὅτοι) καὶ οἱ δϑαλοι αυτωὼν 71. Παρεξ--τρια- 
κονταεπ]α ] α εὐπὶ ἱπιετπηθά. τοό. δόλων αὐτῶν] α αὐυτων 44. καὶ 
ααιδισκ. αὐτῶν] α αὐτῶν Αἰά. ὅτοι] ῥσα πη. καὶ 93. ῬΓδΠΊΪΙ. 

ἵπποι διακόσιοι τριάκοντα ἕξ ΑΙά, τριακονταεπΊα} ἑξηκοντα ἐπα 
93. λε. 121. καὶ ἀδοντὲς} καὶ ἐν αὐτοῖς αἀδοντες 93, το. καὶ 

ἄδοντες---διακόσιοι] εἰ “ΕΓ 01 (ζΩΉΟΥ6: εἰ ἐΠ ΘΙ ΕΙΣ ἄμεεηει. γυϊρ. 

διακόσιοι δες. 84 ἔπ. Τοπι. ίεᾳ. ] διακόσιοι τριάκοντα ἕξ, ἡμίονοι διακό- 
σιοι τεσσαράκοντα τίντε, κάμηλοι τριάκοντα τοίντε, ὄνοι ἑξαχισχίλιοι 
ἑπ]ακόσιοι εἴκοσι. ΑἸά. τεσσαραχονταπέντε] Ἔ ἱπποὶ επακοσιοι 

λ΄. ἡμίονοι διακόσιοι με. καμηλοι τριάχοσιοι λε. ζ2. τεσσαραχοντα 

καὶ τσεέντε 74. -Ἐίπποι εἐπίακοσιοι τριάκοντα ἐξ' πμίονοι διακόσιοι 
τεσσαρακονταπεντε καμῆλοι τετρακόσιαι τριακοντάπεντε τοῦ. -[- 68- 
ἀεπι, πἰἢ κάμ. τετρακόσιοι, ΟΟπιρ. -Ἐ ἱπποι επαχοσιοι τριακονταεΐ 

ἡμίονοι διακοσιοι τεσσαρακοντάπεντε 248.᾿ 

ΧΙῚΧ. ὌΟνοι] κάμηλοι αὐτῶν τετραχοσιοι τριακοῦα “πέντε ονοι 

αὐτῶν 93,108... Ὄνοι δισχ'. ἑπακ.7 ἱπποι ψὰλς. ἡμίονοι σμε. καμη- 

λοι υλε. ονοι ζψκ. ς8, ἱπποι ἐπϊακοσιοι τριακονταεξ, ἡμίονοι διακο- 

σιοι τεσσαρακονΐα πεντε, καμηλοι τριακόσιοι τριακοντῶ πέντε, ονοι ἕξα- 
κισχιλίοι ἐπΐακοσιοι εἰκοσι. 64. ἄς, ουπὶ τετρακχοσίοι ΡΓῸ τριάκοσιοι, 

71) 107, 110», 134. ΑΙεχ. ἤς, οὐπὶ τετράχοσ. ὑγὸ τριαχοσ. εἴ επἾα- 
κισχ. ὑῖῸ ἐξαχισχ. 121. ἧς, οὐπὶ με. ργὸ διακοσ. τεσσαρ. πέντε, εἴ 
τετρᾶκοσ. ΡΙῸ τριακοσ. 2306. ἱπποι ἐπΐακοσιοι τριάκοντα καὶ ἐξ" ἡμι- 
ονοι διακχοσιοι τεσσαράκοντα και πέντε χαμῆλοι τετραχοσιοι τριάκοντα 
καὶ πέντε ονο! ἐξακισχιλιοι ἐπΊακοσιοι εἴκοσι 74. ὥς, οτχΠὉ υϑίαυς 

χαὶ, 120. 'πποι εἐπΐακοσιοι τριακοιΊα ἕξ» ἡμίονοι διάκοσιοι τεσσαρα- 
χοντάπεντε, χαμήλοι τριακονταπεντε, ονοι ἐξακισχίλιοι ἐπακοσιοι εἰκο- 
σι 2434. δισχίλιοι] ἑξακισχίλιοι κ- ζῶ. τενταχισχίλιοι ςς. ἕξα- 
χισχίλιοι 93, 1ού, τοϑ, 448. Οοπρί. ἑπΊακόσιοι] - ἵπποι επῆα- 
κοσιοι τριακονταεξ ἡμίονοι διάκοσιοι σαρακοντάπεντε καμηλοι τετρα- 
χόσιοι τριαχοντάπεντε ονοι ἐξακισχίιλιοι ἐπΊακοσιοι εἰκοσι. 44. -Ἐ εἰ- 
κοσι ςς, τού, 248. (οπιρὶ. -Ἐ καὶ εἰκοσι" ἡμίονοι αὐτῶν διακοσιοι 
τεσσαρακοίΐα, πέντε. ὑπποι αὐτῶν επΐαχοσιοι τριάκοντα ἕξ, 93. -᾿ οἂ- 
ἄδπι, ἤης καὶ εἴ οἰ} οἱ δηΐς ἡππορ 108. 

Φ Ἁ φφΦ « ὔ 

ὥπὸ τῆς ἱερατείας) 

. 108. 

. Ἅρυσξ νομίσμ.] χρυσία ςς, ςβ8, γι, 745 134. ΑἸοχ. 

λ ε Ἁ 

καὶ οἱ τσυλωροι]) αὶ καὶ 44. 

ΙΧΧ. μέρες) γενες τιρ. τὸ ἔργον] τὸν ἐργον 93. τῷ ΝΈε- 

μίᾳ] αρϑασϑα 44. αρϑασασϑα ς2, ὅ4. ΑἸά. τω αρϑασϑα (8, τοῦ. 
τῷ ἀρϑασϑαι 71. τῶ ἀρϑδασασϑα 745) 110, 120, 121) 134, 236, 243, 
248. Οοπιρὶ. αϑαρασϑας 93. 1τοΒ. τῷ ἀϑερσαϑὼ ΑΙεχ. εἰς 9η- 

σαυρὸν] Ρτγβιηϊ. ἐδωκαν ς2, ς8, ὅ4, τ19, 243. ΑἸά. ΑΙεχ. εδωχκεν εἰς 

τον ϑήσαυρον 93, 108. χρυσὲς χιλίας] χρυσιδ δραχμας χίλιας 

93, 1οϑ. (μηρί. πτεεντήχοντα) χ. 226. καὶ χων. ὅτ. δὰ ἤη. 
ςο.} αὶ ξ8. ςολας ἱερατικας τριαχοντὰ και τρεῖς" 3. ΄ς» ἢπε και, 

1ο8. ςολῶς τῶν ἱερέων πεντακοσίας τριάκον]α Οοτηρὶ. χωϑθωνὼϑ} 

μεχωνωδ (ἢς ροίϊιε) 11, ςς. χοϑωνωθ᾽ (ἔς ᾿πἴτα 44, 64, 134. ΑΙεχ.) 
74) τοό. χωνωσθωϑ' (ς ἱπΏ.4) 248. χωθωνὸν ΑἸά. 

1ΧΧῚ. τῶν τοατριῶν] , τῶν ςς. ἔϑωκαν] εϑηκαν ςς. εδὺ2χεν 
εἰς ϑησαυρὰς] κα 41. εἰς τες ϑησαυρας 93, 1908. ϑησαυ- 

οἰς--- μυριάδα] ϑυσαυρὸν τοὺ ἔτες τοῦ χρυσίξ δύο μυριάδας (βο; {εὰ 
τοῦ (ξουπά, Ροΐϊεα ἀεϊεϊιπι) 1]. τῇ ἔργ5} α 44. τῇ τὲς ξς. 

χρυσιε ϑραχμας 

93» 1οϑ. κα νομισμαἷος 120. χρυσιε νομισμ. 151,),236.-Ἡ χρυσξ 
γομίσμ. ὅζς. δὰ ἤπ. σοη,. ] χρυσιε μνᾶς μυριαδας δυο καὶ ἀργυριξ μυ- 
ριαδας δισχιλίας διακοσιας. 44. χρυσὰ γομίσμ. -π-χωθωνωσ ἴῃ ξςΟΠῚ. 

(ε4.] χρυσια ὃνο μυριαδας" και ἀργυριε μυριὰς ἱμνᾶς, καὶ δισχιίλιας 

διακοσιας και ΧΟΜΟνΩωΝ τού. νομίσμαἾος 1 νομισματα 448. 

μισμα (οπιρί. δύο μυριάδας] τγ. 448. Οομὶ. 
93. μυριᾶς μνας 120, 121) 134. Αἴεχ. μυριάδα μνᾶς τι Οοάϊοεϑ 
δεῦρ. μνᾶς δισχιλ. --μνᾶς δισχιλ. ἴῃ σοπι. 64.} α αἰϊογιῖτ. ομ πὶ 
ἱπίεγιηεά. ΠΠ. μνᾶς δισχιλ. τριακ.} μνας μυριᾶς δισχελιας διακο- 
σιας ςξ8. μυριας μνας και δισχιλιας τριακοσιας 71. μνυριᾶς μνᾶς 
δισχιλίας διαχκοσιας 74. τριακοσίας) διακοσιας ςξγ 93,. 18, 110, 
121, 1345γ243,) 248. Οοτηρὶ. Αἰεχ. καὶ διακοσίας τι Οοάϊοες δετγρί!. 

ΠΧΧΙ]. Τοῖππι μος σοτηπιᾶ δἤζευ οἷ 'ῃ πιαγρίης δχὶς ποίδίυσ 

ό4. Καὶ ἔδωκαν] καὶ εἰδὸν ς8. καὶ ἃ δεδωκασιν 93) το86. Καὶ 
ἔδωκα» --διακοσίας} αὶ ουπὶ Ἰηϊετηηεα, γ1. Αἷεχ. οἱ κατάλοιποι] οἱ 
λοιποι 93» 1το8. χρυσία] Ἢ δραχμας 93, τοϑ. Οοηιί. ᾿Χρυ- 

σία---διακοσίας] δυο μυριαδας ἀργυρικ, μνας βσ. «8. δύο μυριάδας] 
τετρακισμυριὰς 93. 1098. μιᾶς δισχιλ. διακοσ.} μυριαδας μνᾶς βς. 

νό- 
μνᾶς] αμνας 

216. δισχιλίας] τρισχιλιας 93, 108. διακοσίας} αὶ 93» 1οϑ. 

Οοπὴρ. ἄχωθωνῶϑ)] χοϑονωθ᾽ γ4. ςολῶς Οοπιρ!. χοθϑωνωθὶ ΑΙά, 
χωϑ. τῶν ἱερέων] σολας μερατικας 93) 108. 
κοντα 44. ᾿ : 

1ΧΧῚΠ. Καὶ ἐκαάϑισαν] καὶ ἀπὸ τετὰ ἐκαϑίισαν 44. καὶ ἐκά- 
ϑησαν Οοπηρὶ. οἱ ἱερεῖς, καὶ Λευῖται] κα 44. καὶ Λενῖται] και 

οἱ Λενιται ςξ, 64) 71, 745» 93. τού, ττο, 134, 248. Οοτηρὶ. ΑἸεχ. 
κα ο᾽ 93. καὶ οἱ ἄδοντες] και οἱ ὡδοι 93, 

ἑξηκοντ αεπΊα]} τρια- 

1τοϑ. καὶ οἱ ἀπὸ--Ναϑινὶμ) μετὰ τῶν ἱερέων καὶ Λευιτων 44. 
οἱ ἀπὸ τῷ λαξὶ κα οἱ 7ι. καὶ οἱ Ναϑινὶμ] καὶ οἱ Ναϑιναμ 64. 

ΑΙεχ. καὶ οἱ Ναϑιναιοι 93) 1ο8., καὶ οἱ ᾿Αναϑινεὶμ. ΑἸά. καὶ 
τᾶς Ἰσραὴλ) και τᾶς ἐν Ισραηλ ξς. ἐν πόλεσιν] ἐν ταῖς σολεσιν 

93. 108. 

δ 

Καὶ ἔφϑα- 
,. ες εν" 

καὶ οἱ νοι] 

πόλεσιν αὐ- 
Ὶ 

καὶ συν- 

τὰς ὁ λαὺς] καὶ 71- 

Ι. Καὶ ἔφϑασεν--- αὐτῶν] α οὐπὴ Ἰηϊεγπγεά, ς ς, ς8. 
σεν ὁ μὴν ὁ ἕδδομος] και ὁ μην ὁ εδομος ἐφϑασε 44. 
α οἱ 44. καὶ οἱ υἱοὶ -- αὐτῶν] α οὐπὶ ἰηίοττηοά, 71. 
τῶν] ῥγαηλτ. ταῖς 93, 108. τόλεσιν ἑαυτῶν ΑἸεχ. 
ἤχϑησαν) καὶ συνηχϑὴ 58; 93, 108, 121. 

Ἐρια ,ὰ Σ{Ἕ 



ΝΕΕΜΊΑΣ. 

τὸς τῇ λαδ εἰς τὸ βιδλίον τῇ γόμου. 

ΚΕΦ. 
λαὸρ ὡς ἀγὴρ εἷς εἰς τὸ ππαλάτος' τὸ ἔμπροσθεν πύλης τῇ ὕδατος" χαὶ εἶπαν τῷ Εσδρα τῷ γραμ- 

“ματεῖ, ἐνέγχαι τὸ βιδλίον γόμΒ Μωυσῆ, ὃν ἐνετείλατο Κύριος τῷ Ἰσραήλ. Καὶ ἤνεγχεν Ἔσδρας 2. 
ἃ ἱερεὺς τὸν “νόμον “ἐνώπιον τῆς ἐχχλησίας ἀπὸ ἀνδρὸς ἕως γυναιχὸς, καὶ πτᾶς ὃ συνιὼν ἀχόειν ἐν 

ἡμέρᾳ μιᾷ τϑ μηνὸς τὰ ἐξδόμδ. Καὶ ἀνέγνω ἐν αὐτῷ ἀπὸ τῆς ὥρας τϑ διαφωτίσαι τὸν ἥλιον ἕως 3. 

ἡμίσεας τῆς ἡμέρας, ἀπέναντι τῶν ἀνδρων χαὶ τῶν χυναιχῶν, χαὶ αὐτοὶ συνιέντες" χαὶ ὦτα σσαν- 
Καὶ ἔςη Ἔσδρας ὁ γραμματεὺς ἐπὶ βήματος ξυλίνε, καὶ 

ἔξησαν ἐχόμενα αὐτ Ματνανίας, καὶ Σαμαΐας, καὶ ᾿Ανανίας, καὶ Οὐρίας, χαὶ Χελχία, καὶ 

Μαασία ἐχ δεξιῶν αὐτῶ, καὶ ἐξ ἀριςερῶν Φαδαΐας, χαὶ Μισαὴλ, καὶ Μελχίας, χαὶ ᾿Ασὼμ, καὶ 
᾿Ασαξαδμὰ, χαὶ Ζαχαρίας, καὶ Μεσολλάμ. Καὶ ἤνοιξεν Ἔσδρας τὸ βιδλίον ἐνώπιον “παντὸς 

τῷ λαβ, ὅτι αὐτὸς ἦν ἐπάνω τῷ λαδ' χαὶ ἐγένετο ἡνίχα ἤνοιξεν αὐτὸ, ἔςη ππᾶς ὃ λαύς. 
ηὐλύγησεν Ἔσδρας Κύριον τὸν Θεὸν τὸν μέγαν' χαὶ ἀπεχρίϑη πᾶς ὁ λαὸς, χαὶ εἶπαν, ᾿Αμὴν, 
» “ Ν ρ 393. ᾿ ΝΨ» Ν ων 7 Σιν ᾽ φ Νς ᾿ς 

ἐπάραντες τας χείρας αὐτων' χαὶ εχυψαν χαὶ παροσεχύνησαν τῷ Κυρίῳ ἐπὶ πρόσωπον ἔπι ΤῊν 
ΧΩ Ἂ Ν - ἯΝ δι, Ψ “4 ν νΝ 3- Ἃ ΄ Ξ Ἂς ς 

Καὶ [Ιησᾶς, χαι Βαγαίας, χα! Σαρα ἰᾶς σὰν συνετίζοντες τὸν λᾶον εἰς ΤῸΝ γόμογ" χαξο 7. 

Καὶ 

4. 

ϑι τὰ 

λαὸς ἐν τῇ ςάσει αὐτῇ. Καὶ ἀνέγνωσαν ἐν βιδλίῳ νόμε τῇ Θεβ, χαὶ ἐδίδασχεν Εσδρας, χαὶ δὶ-- 8. 

ἐςελλεν ἐν ἐπιςήμη Κυρία, χαὶ συνῆχεν ὁ λαὸς ἐν τῇ ἀγαγνώσει. Καὶ εἶπε Νεεμίας χαὶ Ἔσδρας 9. 

λας 93» τοϑ. ὡς ὥνὴρ εἷς] - εἰς Ϊερεσαλημ, 93. 108. εἰς τὸ 

σλατος] εἰς τὴν σλατειᾶν 93) το8. τὸ ἔμπροσϑεν) τὴν κα]α προσ- 

ὡπον 93, 108. τούλης} ῥγαιηϊι. τῆς 93) 1οϑ. τῷ ὕδατος των 

υδατων 93, 1ο8. καὶ εἶπαν) καὶ εἰπὸν 44) 64, 74, τού, τοϑ, 134. 

436, 448. Οοπιρί. ΑΙά. ΑἸεχ. καὶ εἰπὲν τ1ι9. τῷ Ἔσδρρ!) τῳ 
Εζρᾳ (ἔς ἱπῆτα 64. ΑΙεχ.) 93. Εζδρᾳ τοβ. τῷ γραμματεῖ} κα 71. 
ἐνέγκα!]} ἐνείκει 93. ἐνεέγχειν ᾿ιο8. νόμαε Μωυσῇ] ρῥγαπηϊίς. τα ς ὁ. 
α γνομε 74. νομὲ Μωσὴ 92. ὃν ἐνετείλατο!) ὃ ἐνετείλατο 11, 11], ςς. 
σα ἐνετειλατο93. Κύριος), 11, ςς. 

11. Ἔσδρας] Εζρας (ἔς ἰηδ8) 92. ΑΪεχ. 

τὸν νομὸν Εσδρας 44. Ἔσδρας ὁ ἱερεὺς] α 71. 
ἼἜσϑρα----νόμον] 

ὁ ἱερεὺς] Ἢ ὁ 

γραμματευς 93. τὸν νόμον] ὨΔθεῖ ἴῃ οπάγαίξ, πηποσε ΑΪεχ. ἐνώ- 
πιον] ἐναντίον 93,) 1ο8. ἕως γυναικὸς] ργαυηϊῖ. καὶ ΑἸε. τᾶς 
ὃ συνιὼν, ἀκάειν) παντὸς ἀκδοντος συνιεινῶι 93. ὅς, ηἰῇ συνιέναι, τοϑ. 

ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ ὅζς. δὰ ἔπ. “οη,.} 71. τῇ μηνὸς τῷ ἐδϑόμ:] τε εδ- 
δομε Ἴμλῆνος ςβ. 

1Π. ἐν αὐτῷ] α 71. ἕαυτω 93. ἀπὸ τῆς ὥρας] ρτατηα. απε- 

ναντι τῆς πλατείας τῆς ἐμπροσϑὲν τῆς τ'υλῆς τῶν υδατων 93, τοϑ. 
Οοηρὶ. ἡμίσες} μεσεσης (11. πηᾶγρ. οδά. τῃᾶπ.) 44,) ς8. 64, 71, 

τού, τοϑ, 119, 121) 134) 243, 248. (ομηρ]. ΑἸά. ἡμισεσης 93. με- 

σης 236. μέσῃ ΑἸεχ. ἀπέναντι ὅζο. Δἀ ἔπη. ςοπι.}., 71. τῶν 
ἀνδρῶν] α των 64, 248. Οοπηρί. καὶ τῶν γυναικῶν] α τῶν 445 64; 
248. (οπιρί. συνιέντες} συνιοντες 93) τιο8., καὶ ὦτα] και ὠτὰ 
σολλα 416. 

ΙΝ. ὁ γραμματεὺς] ἐνώπιον τσάντων 44. 71. ἐπὶ βήμ. ξυ- 
λίνα] πρὸ βημ. ξυλινε ςς. -Ἐ ὃ ἐποίησεν εἰς το δημιγορῆσαι ἐν τῶ λᾶω 
93.  ελάεπι, πᾷ δϑημηγορησαι, τοϑ. ἐπὶ βημ. ξιλίνε ὃ ἐποίησεν εἰς 
τὸ δημηγορῆσαι ΟΟΙΡΡΙ. Ματϑαϑίας} Ματίαϑιας 111, 74, τού, 

110, 1345), 236, 243. Αἰά, Ματϑιας ς8. Ματγαϑίιας ό64. Ματα- 

ϑιὰς γι. Μαϑϑιας 93, το. Μαϑϑαϑίας ΑΙεκ. καὶ Σαμαΐας ἅτε. 
δὰ ἢἤπ. ςοπ|.] καὶ οἱ συν αὐτῳ 71. Σαμαΐας) Σαμεας 248. Σα- 

μεΐας (οπρὶ. καὶ Οὐρίας} καὶ Ουρια 745) 110, 134, 236. ΑἸεκχ. 

Ργϑτητ, Αζαριας 93. . Ῥγαηλτῖ. καὶ Αδαριας το. καὶ Χελκία) 

και Ἑλκεια 11. καὶ Χελχιας ς8, 93, τού, τοϑ, 248. Οομηρί. καὶ 

Χελκεία Αἰεχ. καὶ Μαασία] και Μαασσαῖα 11. καὶ Μαασιας 

58, 93, τού, 248. (ὐοπιρὶ. καὶ Μαασσιας τοϑ. - ἐκ δεξιῶν αὐτῷ] 
α ἄντε ςξ8..ι. καὶ ἐξ ὠριςερῶν] καὶ εξ ενωνυμων ς8, 64, 74. 93» τού, 
τοϑ, 121») 134. 236, 243. Οοιηρὶ. ΑἸεχ. καὶ ἐξ εὐονύμων (ἢς) 248. 
ΑἸά. Φαδαΐας) Φαδδαϊας τοῦ. καὶ Μισαὴλ]  ς8. καὶ Μει- 

σαηλ 93. καὶ Μελχίας] Χελκιας ς8. καὶ ᾿Ασὼμ)} ΑΙ], ς8. 

καὶ Ὥσαμ 111, 64, 74, τού, 119») 1219) 134, 243, 248. ΑΙά, χαι Α- 

σομ 93. καὶ ᾿Ασὼν Οοπιρί. καὶ ᾿Ασαξαδμα] , 11, ς8. καὶ Α- 
σαξααμα 111. καὶ Ασαδδαμα ὅ4, 74, 119, 121) 134) 243. καὶ 

λόλανας 93. καὶ Ασαυδαμα το. καὶ Αξαανας τοϑ. καὶ Ασαδδμα 
216. καὶ ᾿Ασαδδανὰ (οιηρί. καὶ Ζαχαρίας] , καὶ 8. καὶ 
Μεσολλάμ)] αὶ Π. καὶ Μοσολλαμ 74) τι9,) 1521) 134. Αἰεχ. καὶ 
Μισσολᾶμ 93. καὶ Μεσολαμ τοό. 

ν. "Εσδρας} α 71. τὸ βιδλίον] α τοό. ἦν ἐπάνω τῷ λαβ) 

ἐπάνω τὰ λὰξ πᾶντος ἦν 93». το8. τῇ λαῖ 29] ργξπηι. παντὸς ςς. 
καὶ ἐγένετο] α ἔγενετο 44 καὶ ἐγένετο ὅζο. δὰ ἤϊι. (ςοπὶ.} α 71. 

αὐτὸ] ἀντω 93. αὐτὸ, ἔςη] αὐτό ἐςι (ἢς) τοό. ἔςη] ἀνεζὴ 74. 
93: 108. 

ΨΙ. Καὶ ηὐλόγησεν] καὶ εὐλογησε 44, (ς ς. υἱ νἱάδξιιτ.) ες 8. γ4, 
τού, τοβ, 236. Οοπηρὶ. ΑΙ4Δ. "Εσδρας] α 11,44) ςς. Κύριον τὸν 
Θεὸν] ργβεγηἶτι. τον 11, ςς. τὸν μέγαν] α 71. καὶ εἶπαν] καὶ εἰ- 
πὸν 44, 93. 248. Οοπρὶ. ΑΙά. κα 71. - καὶ εἰπὲν τοῦ. - ᾿Αμὴν] 5 
(οὐδῖς 93, τοϑ. (οπλρί.. ἐπάραντες} -Ἐ ταντες 93.) το. ἐπά- 
ρᾶντες τὰς χεῖρας αὐτῷν] , 11, ςς, γ1., τὰς χεῖρας αὐτῶν] α τὰς 

ΑΙεχ. καὶ ἔκυψαν] καὶ κυψαντες 93, τοϑ. κα και 248. Οοηνρὶ. 
καὶ προσεκύνησαν] ἕις τοροσκυνησιν 93. κα καὶ το8. τῷ Κυρίῳ] 
"93. ἐπὶ τρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν] αὶ 71. 

ΨΊΙΙ1. Καὶ Ἰησᾶς]} -Ἐ καὶ οἱ υἱοι αὐτε 93») 121. “Ἔ καὶ νιοι αὐτὰ 
1ιο8. καὶ ΒαναΐαςἿ καὶ Βαναια 11, 74, 119, (134. εχ φοττ.) 416. 

αχαὶ φᾷ, κάι Βανεας ς8, 248. Οοπηρί. καὶ Σαραξίας] και Σαραξια 
11, ς8, 64. γ4γ ττο, 1345, 236, 243. ΑΙεχ. κα 71. Ἐ καὶ Ιαμειν 93, 

τοϑ. ΟοιρΙ. ἦσαν συνετίζοντες] -᾿- και οἱ Λευιται υπεδιδασκον 44. 
Ἔ Αχαυ Σαξαϑαιας. Καμπας. Αζαριας. Ἰωζαδαϑαν Ανιφανες" καὶ 
οἱ Λενιται υπεδιδασκον ς2. -{- εδάεπι, εἰ Σαξαϑαιος εἰ Καμπῖας, 
ό4ᾳ. -Ἐ ελάεπυ, πῇ Σαξδαταιος εἰ Καμπῖας, γ4ᾳ. - εαάεπ), πἰῆ 
Σαξξαϑαιος οἵ Καμπῖας, 119. -Ἐ εαάξπ), πἰῇ Σαξδδαϑαιος εἴ Καμ- 

τος, 236. καὶ οἱ Λευιται ὑπεδιδασκον 71. -Ἑ καὶ Ακχεδ καὶ Σαμ- 
δαϑαῖος καὶ Ὥδκιας: καὶ Μαασιας" και Καλλιτας- καὶ Ζαχαριας" 

καὶ Ιωξαξελ' καὶ Αναν" καὶ Φαδαΐα" και οἱ Λενιται συνετίφοντες 93. 
Ἔ Αχκαὺ Σαξδαϑαιος: Καμπας: Αζαριας’: Ιωφαξαδαναν Ιφανες" και οἱ 

Λευιται νπεδιδασκον τοό. -Ἐ καὶ Ακαδ καὶ Σαξοϑϑαιος καὶ Ὡδαϊας 

και Μαχσιας και Καλλιτὰας και Αδαριας χαι Ιωξαξελ και ἄναν και 

ᾧαλαϊας και. οἱ Λευιται συνετίζοντες τοβ, - ̓ Ακαυσαδξαταῖος (πο), 

Καμπῖας, Αζαριας, Ιωξαϑαδαν, Ανιφανες, καὶ οἱ Λευιται υπεδιδασκον 

120. -Ἑ καὶ Ακκχεῦ, και Σαδαϑαιος, καὶ Ὥδειας, καὶ Αζαριας, καὶ 

Ιωζαξαϑᾶν, χαι Αννᾶν, και Φανιας9 και οἱ Λενιται υπεδιδασκον 121. 

Ἔ Ακαν Σαξδαϑαιος Καμπῖας Αζαριας Ιωξαξαϑαν Ανιφανες και οἱ 
Λευιται υπεδιδασχον 124. -Ἐ εδάεπι, πἰῇ Σαξαϑαῖος, ΑἸά. καὶ ᾿᾽Α- 
χὸδ, καὶ Σαξαϑϑαῖος, καὶ ᾿᾽Ωδεῖας, καὶ Μαασίας, καὶ Καλλίτας, 
καὶ ᾿Ασαρίας, καὶ Ἰωσαξὲδ, καὶ Αναν, καὶ Φαλαΐας, καὶ οἱ Λενῖται 

ἦσαν συνετίζοντες Οοπηρ. καὶ ὁ λαὸς] ὁ δέ λαος 93, το. καὶ 
ὁ λαὸς---τῷ Θεξ ἰῇ σοηλ. [64.] α οὐπὶ ἰητογπγοά, ς8, 71. σάσει αὖ- 
ΤῈ σασει αὐτῶν 93. 

ΝΠ. Καὶ ἀνέγνωσαν] καὶ ἀνεγγω Εσζρας 93. καὶ ἀνεγνω Εζ. 

δρας τοΒ.΄ χαὶ ἀνέγνω 121. ἔν βιδλίῳ] ἐν τῳ βιδλιῳ 44) 74, 93» 
τού, τοϑ, 120, 121) 134, 236, 248. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. νόμου τῷ, 
ΘΕΣ] ρῥγατηῖττ. τα 64, 93, 108, 120, 248. (οπιρί. ΑΙά. καὶ ἐδί- 

ἐδίδασκεν Ἔσϑρας] Α Εσδρας δασκεν--- Κυρία} αὶ οὐπὶ ἱπιετπιδά. 71. 
διέξελλεν] διεςειλεν 93. 1.8. καὶ διέξελλ. ἐν ἐπις. Κυρία]} α 8. 

93. ΟομΡΙ. 
ἴπ ομαγδές. πιϊηογε Αἰεχ. Κυρίᾳ} α 120. ᾿ 

ΙΧ. Νεεμίας} κα 44,71. ὅς ἐξιν αϑαρασϑας 93. -Ἐ ὅς εςιν 
αφϑαρασϑας ιοϑ. - ὅς ἐξιν ἀταρσαϑὰ Οοπιρί. καὶ Ἔσδρας] 
α χαν 44, 7γ1. καὶ Εσζρας 93. χὰι Εζδρας 108. ὃ ἱερεὺς--- 

τῷ λαῷ] τῷ λᾶῳ 44. κα Οὔπὶ ἱπίεγπηθά, 71. ὃ ἱερεὺς κἀὶ γραμ- 
ματεὺς] 8. καὶ οἱ Λευῖται] α οἱ ἐς. καὶ οἱ συνετίζοντες] 

ἐν ἐπιςήμη} ἐπιγήμης 44. ἔν ἐπισημε 93. Βιδθεῖ ἐν. 

ΝΠ. 



ΝΕΕΜΙΑΣ. 

ΚΕΦ. ΝΠ]. 
ὁ ἱερεὺς χαὶ γραμματεὺς, χαὶ οἱ Λευῖται, χαὶ οἱ συγετίζοντές τὸν λὰὸν, καὶ εἶπαν ππαντὶ τῷ 

“᾿ς ζ΄ ς- , 32ν “9 ΄ἽἝἼ “Ὃς .Ὁ ν “ . ΄“. “ ἣ». - πὸ μάλα οὶ τῷ 

λαῷ, Ἡμέρα ἁγία ἐςὶ τῷ Κυρίῳ Θεῷ ἡμῶν, μὴ πενϑεῖτε μηδὲ χλαΐετε" ὅτι ἔχλαιε πᾶς ὃ λαὸς, 
ς »» ἊᾺ ΄ ἰων ’ ᾿ς » 3 ρο ΄ ’ ΄ -»-» 7 

ὡς ἤχεσαν τὰς λόγους τῇ νόμους Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Πορεύεσθε, φάγετε λιπάσματα, χαὶ σίετε 
“,«ᾳχφὲ«.,. , 7 φᾷ Ἂν Ψ ες », δν"»- ς.« εἐε » "“Ψ - ᾽ ς τ. 

γλυχάσματα, χαὶ ἀποςείλατε μερίδας τοῖς μὴ ἔχεσιν, ὅτι ἁγία ἐςὶν ἡ ἡμέρα τῷ Κυρίῳ ἡμῶν" 
δ ᾿ς, ΄ Ψ ΠΕ ΙΣ ’ : 9 ᾿, δ). νῸ ως Ν ἘΞ ΝΞ τ » ᾿ ' Ἔ 

καὶ μὴ διαπέσητε, ὁτι ἐςὶ κύριος ἰσχὺς μων, Καὶ οἱ Λευιται χατεσιώπων “σἀντα τὸν λαογ, 

λέγοντες, Σιωπᾶτε, ὅτι ἡμέρα ἁγία, καὶ μὴ χαταπίπ]ετε. Καὶ ἀπῆλθε πᾶς ὃ λαὸς φαγεῖν χαὶ 

«πιεῖν, χἀὶ ἀποςέλλειν μερίδας, χαὶ ποιῆσαι εὐφροσύνην μεγάλην, ὅτι συνήχαν ἐν τοῖς λόγοις οἷς 

ἐγνώρισεν αὐτοῖς. Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τὴ δευτέρᾳ συνήχϑησαν οἱ ἄρχοντες τῶν πτατριὼν σὺν τῷ 
Ν ᾿ς: ς- ον» ὺ σἱ Λευῖ “δὲ ἝἜἜσδ . . ΑΙ 2. ϑΘὃΞ-- Ν -“΄, ἊΝ 

παντὶ λαῷ, οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται σρὸς “Ἐσδραν τὸν γραμμάτέα, ἐπιξησαι “πρὸς “πάντας τοὺς 

10. 

1Ἰ. 

12- 

13 

Ι4 
τα. 

16. 

17 

18. 

ἼΩΝ 

ἐκ Ὁ 

τς σχὺς ὑμῶν τοϑ. 

λόγες τῇ γόμϑ. 
ἍἌ »ῳΦ ᾿ ᾿ 7 Ε ρο ,’ “«ἝἨτ » ΄ "ν» 7 . φΦ , 4 ΚΦ 

Καὶ εὑροσὰν γεγρὰμμενον ἐν τῷ γόμῳ; ᾧ ἐγετείλατο Κύριος τῷ Μωυσῇ, ὅπως 

χατοιχήσωσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐν σχῆναῖς ἐν ἑορτῇ ἐν μηνὶ τῷ ἑδδόμῳ, Καὶ ὅπως σημάνωσι σάλ-- 
πιγξιν ἐν πάσαις τἀϊς πσόλεσιν αὐτῶν χαὶ ἐν Ἱερουσαλήμ" χἀὶ εἶπεν “Ἔσδρας, ᾿Ἐξέλϑθετε εἰς τὸ 

ὅρος, χὰὶ ἐνέγχατε φύλλα ἐλάΐας, ταὶ φύλλα ξύλων χὑπαρισσίνων, χαὶ φύλλα μυρσΐνης, χαὶ 
φύλλα φοινίχων, χαὶ φύλλα ξύλα δασέος, ποιῆσαι σχηνὰς χατὰ τὸ γεγραμμένον. Καὶ ἐξῆλθεν 

ὃ λαὸς, χαὶ ἤνεγχὰν, καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς σχηνὰς ἄνὴρ ἐπὶ τῇ δώματος αὐτϑ, χαὶ ἐν ταῖς αὐλαῖς 

ἀὐτῶν, χαὶ ἐν ταῖς αὐλαῖς οἴχου τῇ Θεβδ, χαὶ ἐν πλατείαις τῆς πόλεως, καὶ ἕως σύλης Ἐφραΐμ, 

Καὶ ἐποίησὰν πᾶσα ἣ ἐχχλησία, οἱ ἐπιςρέψαντες ἀπὸ τῆς ἀἰχμαλωσίας, σχηνᾶς, καὶ ἐχάσισαν 

ἐν σχηναῖς" ὅτι οὐχ ἐποίησαν ἀπὸ ἡμερῶν Ἴησξ υἱ Ναυὴ ὅτως οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἕως τῆς ἡμέρας 

ἐχείνης χαὶ ἐγένετο εὐφροσύνη μεγάλη. 

συνετιζον 11, ςς.. ἃ χαὶ 649 93) 1ο8. (μηρί. καὶ εἶπαν] καὶ εἰδον 

93: τοϑ, 248. Οομηρῖ. καὶ εἶπεν ΔΙά. καὶ εἶπαν παντὶ τῷ λαῷ] 

. 48. Ἡμέρα ἁγία] σήμερον ἡμέρα 93. σήμερον ἡ ἡμέρα εξὶιν αγια 
1ο8. ῥχατηϊί. σημέβον 121. τῷ Κυρίῳ Θεῷ] Κυριῳ τῷ Θεῳ 11,11], 

93, 1οό, 119. α τῷ 55. τῷ Κυριῳ τῷ Θεῳ τοῦς. Θεῷ ἡμῶν] α 44» 
ς8. αΘιῳ 74. μὴ τιενϑεῖτε] μὴ δὲ σένϑειτε ς8. μή πένϑητε 74. 
ΑΙά. μη σέενϑηται 93. ὡς ἤκεσαν] ὡς ἡχξε ς8, 119. ὡς ἤχεσέ 

64, 74, τού, τοϑ, 120, 121», 134) 436, 243. Οὐπιρὶ. ΑΔ, ΑἸεχ, ὡἧς 

ἤκεσαν διο. τἀ ἔπ. ςοπ2.} α 71. : 

Χ. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς] α αὐτοις »ῖ1. καὶ εὐχὸν ἀντοῖς 03, 108. 

τοορεύεσϑε] πορέυεσϑαι 93: φάγετε] φαγεσϑὲ 1τοό. ῥγαετηϊεῖ. καὶ 

Οοπιρί. ΑΙ4ά. φάγετε λιπάσματα] α λιπασματα 44. ργατρκῖ, 
και 64, τοβϑ. Οομς, Ἀροΐξ, 10. νἱϊ. ς. 2ο. και φαγέται λιπασματα 
93. «οπιεαί 6 ῥίπισπία γεῖ. 1,.4ῖ, εχ Μ|1: Κοτη. καὶ τίϊετε γλυ- 

κάσματα) λα γλυκασμαῖα “44. κ 58. καὶ πιεται γλυχισμῶτα 93- 

εἰ ὀΐδίια πιρβμη Ν ει. 131. εχ Μ1ΠᾺ: ἈοπΠ. καὶ αἀπορείλατε--ἔχε- 

. σιν] οἰ μδι116 βάγιες εἶς, φιὶ ποὴ ῥγαραγαυέγαπι βόϊ : Ν᾽ εἴ. 1.,2ῖ. εχ ΜΙ. 

ΩΙἱ Ἀοπι. ὅτι ἁγία ἐεὶν ἡ ἡμέρα τῷ Κυρίῳ ἡμῶν] α 71. ,ακέϊες 
ἐκίνει τ: Δονιίαὶ εΠ, Ν εῖ. 1.41. εχ ΜΙ] οπι. ἅγια ἐςὶν ἡ ἡμέρα] 

“για ἡμέρα εξῖν ςς. ἀγιᾶ ἡ ἡμέρα ἐς ς8, 134, 236. ΑΙοχ, ἡμέρα 
ἐξὶν ἡγιασμενη 93. ἡ ἡμέρα εξὶν αγια σήμερον το. τῷ Κυρίῳ] 

Ἔ Θεῳ 64. 248. Οοπιρὶ. Κυριῳ τῷ Θεῷ 93» το8. ΑΙά. μὴ δια- 

κίσητε ἕο. τὰ ἔῃ. Τοπ,.} ποίϊίε εοπισ  βατὶ : γαμάϊανι εἰοπὶπε ]ονεὶπὶ οἱ 

αειμηο ποῆνα. ' εἰ. 1,2ϊ. εχ ΜΗ. Άοηι. διαπίσητε] λυπησϑὲ 93. 

λνποισϑε τοϑ. (οπῖ. Δροΐῇϊ. 1. οἷξ. ὅτι ἐςὶ Κύριος} α Κυριος ἢ], 

ςς» ς8. Αἰεχ. οτι ἡ χαρὰ Κυριε ἐξὶν ς2,) 64. οτι εὐφροσυνὴ Κνριου 
αὐτὴ εἐξιν.93. ἢς, ἰδ ἡ εὐφροσ, το8. οτι ἡ χαρὰ Κυριε αὕτη εξιν 
110, 243, 248. Οοπιρὶ. ΑἸά. ἰσχὺς ἡμῶν] ρταιύα, ἡ ςα, 93. ἡ 

ΧΙ. Ὀεείξ τοῖππλ σοπ,. (8, 71. 
πάντα τὸν λαὸν] α ὕαντα ςς. Σιωκᾶτε] ησυχαζεται 93. ἢσυ- 
χαζετε τοϑ. ὅτι ἡμέρα] οτι ἡ ἡμέρα 74) τού, τοβ, 134. ἁγία) 
Ῥεξτοῖττ, ἐσὶν 93», 108. καταπιπΊετε] -Ἐ οτι ἐςὶ Κυριος ἐισχυς ἡμῶν 
γ4. λυπεισϑαι 93. λυπεῖσθε τοϑ. 

ΧΙΙ. Ὠκεῖ οοπλ. ἰηΐεστ. 1. στὰς ὁ λαὸς] α σας 93. καὶ 
ἐπορίλλειν] καὶ ἀποςειλαι 44) τ19. καὶ αἀπερειλᾶν 93. το8. καὶ 
ποιῆσαι] καὶ «ποιῆσαν 93) 1ο8. ἐγνώρισεν] ἐγνωρισαν 44) Κ 4) 93» 
τού, τοϑ, 1219) 134, 236. 

ΧΙΠ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ] ἐν τῇ δευτέρᾳ ἡμέρα 44) ς8.. τῶν 
πατριῶν---πρὸς ᾿Εσδραν] των πατρίων Ἰδραηλ προς Εσδραν (86. σὺν 
τῷ παντὶ λαῷ] συν “αντι τῷ λᾶῳ 44. κα συν ςς, 64) γ4, τού, 110, 
134) 236, 243) 248. (πρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. κα ς8. ἡ σὺν τῷ 71. ταν- 

τὸς τὰ λαξ 93, 1ο8. οἱ ἱερεῖς] κα οἱ 449 21. κα 58. ρερεηγϊξ, χα 
93, 108. καὶ οἱ Λευῖται) αὶ οἱ 445.}1. λα 38. διευῖται ἄς, δὰ 

γο:. ΠΠ|. : 

κατεσιώκων] κατεσίωπὸν 93. 

Καὶ ἀνέγνω ἐν βιδλίῳ γόμου τῇ Θεβ ἡμέραν ἐν ἡμέρα 

Άπ. ἐοπι.} Λευεφαι μου τού. ἡτρὸς Ἔσδραν] ρος ζρα 93- πρὸς 

Ἔσδραν δε. δὰ ἤη. οοπ.} κα 71. τὸν γραμματέα] «τῶν γραμμα: 
τίαν (ἔς) 93. ἐπιςῆσαι!) τα συνιέναι 93» 19085.ἁ τορὸς τᾶντας} 
α ὥρος 93»; 1ο8. 

ΧΙΝν. Καὶ εὕροσαν] καὶ εὐρον 9359 1οϑ, 548. (οιηρΐ. γεγραμ" 

μένον} γεγραμμένων 93. ᾧ ἐνετείλατο Κύριος) α 44) 71. τῷ 
Μωυσῇ} α τῷ 44. α 71. τῷ Μωσὴ 93», 198. κατοικήσωσιν] κατ΄ 
οἰκησεσιν 93. ἐν ἑορτῇ } ργαεπηϊῖ. καὶ ς8. 

ΧΡ. Καὶ ὅπως] καὶ σως ςς. καὶ ἐνῶ 93, τοϑ. σάλπιγξιν] 

σαλπιγῖι ς8. ῥταιπητί, ἐν 119, 243, 248. (οπιρί. Αἰά, καὶ ἐν 
Ἱερασαλήμ)] , καὶ 8. Ἔσδρας] Ἐσζρας 93. ᾿Ἐξέλθϑετε] ἐξελ- 
ϑατε 44,93» 108, 236... φύλλα ἐλαίας} φυλα ἐλαίων 93. φυλλα 
εἐλαιων τοΒβ. καὶ φύλλα 13] κα φνλλα 44. φύλλα “5, 35,45, ς] 
Α 71. μυρσίνης} μέρσινης 93. καὶ φύλλα φοινίκων] α Χᾶάι φυλλα 

44. “ και αγνα 93, τοϑ. 

ξύλου δασέος} α ϑασεος ς8. ἔυλου δασέως 93, τ2τ. (134. οοττ.) ἔὺυ- 

λων δϑασεῶν τοϑ. προιῆσα!] Ὀταξινίτε, τα 93,) 1ο8. σκηνὰς] {- αὖ- 
τοῖς ΑΙοχ. 

ΧΙ. ὁλαὺὸς} “Ἔ κατὰ τὸ γεγραμμένον τις. ἑαυτοῖς σκηνὰς) 
σκηνὼς αὐτοῖς Αἰεχ. ἐπὶ τὰ ϑώματος) α τε 44. 
ἐν τοῖς 15] ταῖς 1ΙοΒ. α ἐν 248. 

λαις αὐτὰ 74. (134. ςοτ.) αὐλαῖς τ᾿ --αὐλαῖς 21, αἰτετυῖτ. ουπὶ 
ἰηϊετηηοά. 9. καὶ ἐν ταῖς αὐλαῖς 23] α ἐν ταις αὐλαῖς 44) 71. 
α τῶις ςς» 74, τού, 1τοϑ, 134. (οιηρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. κα ςξ8. οἴκου) 
Ργβεγηϊξ, τα 44. καὶ ἐν φλατείαις ὅς. δὴ ἔπ. οοηι.} καὶ ἐν ὠγοραῖς 
τῆς πόλεως ἕως εἰς πύλην ᾿Επρέμ.. 3 Οοὐΐοεβ δεγρί!. ἔν πλατείαις} 
ἐν ταῖς πλατείαις 11,93, το8.Ἱ τῆς πόλεως] - καὶ ἐν τὴ σὉλατεία 
τῆς πυλης τῶν υδατων 1241. τῆς σύύλης τῶν ὑδάτων Οὐταρ, καὶ 
ἕως τούλης] καὶ εως οἰκου 11], 44) ζα, ς8, 64) γ1) 74. τού, ττῷ, 140, 
121, 134, 236, 241. ΑΙά. καὶ ἐν τὴ ὅσλατοα τῆς ολεως 93. Χαΐ ἔν 

ταις Ὡ λατειαις τῆς συλὴς τῶν νδατὼν και ἐν ταῖς ὕλατειαις τῆς 'σν- 

λης τοϑ. καὶ ἐν ταῖς σλατείαις τῆς σύλης Οοαιρί. ἜΝ 

ΧΥῚΙ. Καὶ ἐποίησαν] καὶ ἐκαϑισαν ἐν σχῆναις αὐτὼν (8. κα ἐποῖ- 
ἤσαν 1Δ1. σχηνᾶς}]λ 8. τὰς σχῆνας 93) 1082. καὶ ἐκάϑισαν 
ἐν σκηναῖ.}] α 58... ἐκαϑισαν} ἐχαϑῆσαν 93. ἐν σχηναῖς] ἐν αὖ- 
ταις 44. ἀπὸ ἡμερῶν] απὸ τῶν ἡμέρων 44. Ναυῆ) Ναΐξη 44. 
ῥτατοϊε, τε ς8, Ναυΐ 93. Ναξι τοό. οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ]. ς8. ἕως} 
ατως ἑῶς 110. μεγάλη) -ἰ σφοδρα 93, τοϑ, τ2 τ. Οστηρὶ. 

ΧΥΤΙῚ. Καὶ ἀνέγνω] - Εσζρας 93. - Εζδρας τοΒ.: ἐν βιδ- 
λίῳ] ἐν τω βιδλιω 93, τιο8. βιδλίον Οοάεχ υηυς ϑετρί!. ἐν βιδλίῳ 

γόμα} ργιηπί. τα 1ο8. νομὼ 134. -ἰσχάτης] νομον Θες 44. 
ἡμέραν} ῥτοευηῖτ. καὶ 74. ἡμέρα ΑΙά, 

αὐτα}] αὐτῶν 93. 
“ὦ φ φῳ δ. “Ὁ 

ταις αὐλαις αὐτῶν] ταις ἄυ- 

γόμε τὸ ΘεΣ] ΔΛ, ἘΝ ς8. 

ἰν ἡμέρᾳ] αφ᾽ ἡμέρας 8. λ 71. καϑ' ἡμερὰν 93) το8. Οοὐέχ υπὺν 
ϑειχῖ!. ὀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς πρώτης) καὶ αἴὸ τῆς πρωτῆς ἡμέρας ς8, 

οΟ 

καὶ φύλλα ξύλου) α φΦυλλᾶ 44. αὶ 58. 

έν 



ΝΕΒΕΜΊΙΑΣ. 

ΚΕΦ. ΝΠ]. 

ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς πρώτης ἕως τῆς ἡμέρας τῆς ἐσχάτης" χαὶ ἐχοίησαν᾽ ἑορτὴν ἐπ]ὰ ἡ ἡμέρας, χαὶ 

τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόη ἐξόδιον. χατὰ τὸ χρίμα. 
ΚΕΦ, 

ΚΑΙ εν ἡμέρᾳ εἰχοςἢ χαὶ τετάρτῃ τῷ μηνὸς τότε συνήχϑησαν οἱ υἱοὶ ̓ σραὴλ, ἐν γηςείᾳ χαὶ ἐν. Ι. 

σάχχοις χαὶ σποδῷ ἐπὶ χεφαλῆς αὐτῶν. Καὶ ἐχωρίσϑησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀπὸ παντὸς υἱδ ἀλ- χς 

“1000: χαὶ ἔςησαν χαὶ ἐξηγόρευσαν τᾶς ἁμαρτίας αὐτῶν, χαὶ τὰς ἀνομίας τῶν πατέρων αὐτῶν. 

Καὶ ἔςησαν ἐπὶ τῇ ςἄσει αὐτῶν, χαὶ ἄνεγνωσαν ἐν βιδλίῳ γόμο Κυρίε Θεδ αὐτῶν" χαὶ ἦσαν 

ἐξαγορεύοντες τῷ Κυρίῳ χαὶ πρροσχυνᾶντεζ. τῷ Κυρίῳ Θεῷ αὐτῶν. Καὶ ἔςη ἐπὶ ἀναξάσει τῶν 

Λευιτῶν Ἰησᾶς, χαὶ οἷ υἱοὶ Καδμιὴλ, Σεχενία υἱὸς Σαραξία, υἱοὶ Χωνενί- χαὶ ἐξόησαν φωνῇ με- 
γάλη πρὸς Κύριον τὸν (Θεὸν αὐτῶν. Καὶ εἴποσαν οἱ Λευῖται ᾿Ιησᾶς χαὶ Καδμιὴλ, ᾿Ανάςητε, 

9 ρ ρ᾿ ρ. ρὸ ρο ων εὐλογεῖτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμὼν ἀπὸ τοῦ αἰώνος χαὶ ἕως τοῦ αἰῶνος" χαὶ εὐλογήσεσιν ὄνομα 
δύξης ἥψ, χαὶ ὑψώσεσιν ἐ ἐπὶ πάσῃ εὐλογίᾳ χαὶ αἰνέσει. Καὶ εἶπεν Ἔσδρας; Σὺ εἶ αὐτὸς Κύ- 

Εἰς μόνος, σὺ ἐποίησας τὸν ϑρανὸν χαὶ τὸν ϑρανὸν τῷ ὅρανξ, χαὶ πᾶσαν τὴν ςάσιν αὐτῶν, Τὴν 

γὴν χαὶ “πάντα ὅσα ἐςὶν ἐν αὐτῇ, τὰς ϑαλάσσας χαὶ π“άντα τὰ ἐν αὐταῖς" χαὶ σὺ ζωοποιεῖς τὰ 
“πάντα, χαὶ σοὶ πτροσχυνϑσιν αἱ ςρατιχὶ τῶν δραγῶν. Σὺ εἶ Κύριος ὁ Θεὸς, σὺ ἐξελέξω ἐν “Αξ- 

Ν φ ΝΣ 3 Ρο ΄ ἰω ΄ ..) Κ᾽ ϑϑ "δ ε 4 ον ρᾶμ, χαὶ ἐξήγαγες αὐτὸν ἐκ τῆς χώρας τῶν Χαλδαίων, χαὶ ἐπέϑηχας αὐτῷ ὄνομα ᾿Αξραάμ' Καὶ 
“ἷ ἐν 39 νι» ͵΄ “ ν , Ν 5Ν 7 ) ιο  Ν "“, εὗρες τὴν χαρδίαν αὐτῷ πσιςὴν ἐνώπιόν σα, χαὶ διέϑου πρὸς αὐτὸν διαϑήχην δδναι αὐτῷ τὴν γῆν 

τῶν Χαναναίων, χαὶ Χετ]αΐων, χαὶ ᾿Αμοῤῥαίων, χαὶ Φερεζαίων, χαὶ ᾿Ιεδασαίων, χαὶ Τ᾽ εργεσαίων, 

απὸ τρωτῆς 71. τῆς τορώτης] Ἢ τῶν σχῆνων 93, 1ιο3. τῆς ἡμέ- 

ρας τῆς ἐσχάτης] λα τῆς μέρας 58. «τῆς ἡμέρας τῆς 7γ1. ἑπτὰ 

ἡμέρα ] . 44. τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ] λα τη ἡμέρᾳ ς8,7γ1. κατὰ 
τὸ κρίμα] 1, ςς. κατὼ τὸ ῥήμα (ἢς) 93. 

Ι. Καὶ ἐν ἡμέρᾳ εἰκος ἢ] και εν τῇ εἰκοργ 44. εἰκοςῇ καὶ τετάρ- 
τη] τετάρτῃ καὶ εἰχορῇ 93, 108. καὶ τετάρτῃ] κα χαι 44. ΑἸά.. οἱ 
υἱοὶ Ἰσραὴλ], α 71. καὶ ἐν σάκκοις] καὶ σάκκῳ 44. καὶ σποδῷ] 
καὶ κόνϊς (0) 93. καὶ κονοις τοϑ. ΟΟμρί. καὶ σποδῷ ὅτε. δὰ ἔπ. 
οοπΠ).} α 11. μαῦθεῖ 'π οβαγδέξ. τηΐπογε Αἴεχ. 
καὶ ΑΙά. κεφαλῆς αὐτῶν] ργετηῖτῖ. τῆς 93) 1ο8. (οὶ. 

Ἢ]. οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ} α 44, 8,71. καὶ ἔξησαν] κ 71. “εν τῇ 
φασέι 44. 

11. Καὶ ἔγπσαν ἐπὶ τῇ σάσει ἀὐτῶν] λα 44, 71. ἐπὶ Τῇ ςάσει] 

ἐπὶ γασιν ςς. ἐν βιδλίῳ] εν τῳ βιδλιῳ 93. Κυρίου Θεῦ]α υριε 
1,44, ς5» ς8. Παδεῖ Κυρίου ἱπ ᾿οδιδτδέξ, τηΐποτς ΑἸεχ. Κυρίᾳ Θεξ 

---Οὀ ὁσαν) Κυρια τὸ Θὲεξ αὐτῶν τὸ Τέταρτον τῆς ἡμερας και ἡσᾶν 108. 

ἔς; ἄπε τῷ, Οορ. Θεὲ αὐτῶν ὅς, δά βη. ςοπ).} 71. αὖὐ- 
τῶν 29} τατερων αὐτῶν 44. αὐτῶν: καὶ] αὐτων' τὸ τέταρτον τῆς 
Ἡμεβθρᾶς 093. τῷ Κυρίῳ 11... ς8. Ἔ το τέταρτον τῆς Ἡμερας 93) 

τοϑ. Θοπιρί. τῷ Κυρίῳ Θεῷ] α Κυριῳ 11, ςς. Κύυριω τω Θεώ 93. 
γῷ Κυρίῳ Θεῷ αὐτῶν] ἐν τῇ ςάσει αὐτῶν 44. 

ΙΝ. Τεεῖ τοῖυπι ΟΟΠΠΊΔ 48. Καὶ ἔρητ-- Χωνενί] α οὐπὶ Ιηἴεῖ- 
τι θά. 71. καὶ ἔγησαν ἐν μετεώρῳ (ἐπ εἶευσ!ο) τόπῳ "Ἔζδρας καὶ ΔΛενῖ- 

᾿ τῶι καὶ Ἰησξ τῷἢἪ Ἰωσεδὲκ, καὶ οἱ υἱοὶ Καδμιὴλ, Σαξανιὰ υἱὸς Σαρεξία 

υἱὸς Χανανὶ 3 (οὐΐοε8 δετρὶ. ἐπὶ ἀναβάσει] ε ἐπι τὴ αναθασ. 93, 
1τοϑ. ἾἮἸησξ:] ἴησπ (ἔς σοι. {ε4.} 74. καὶ οἱ υἱοὶ ἢ α οἱ 74, 134) 

248. Οορὶ. Αἰεχ. αυιοε το. καὶ οἱ υἱοὶ Καδβμ.} . 44.-. Καδ- 
μιίὴλ] καὶ Δανιηλ 93. Καϑμιὴλ---Χωνεν] Κεδμιηλ Σεχενίας Βον- 
γειας Σαραῖας Χωνενιας τοϑ. Σεχενία] Σαχανιὰ 64, 243. ΑἸά. 

ΑΙεχ. Σεχενιας τ2ι. Σαχανιᾶὰς 248. (οπιρ. Σεχενία--Χωνενί] 
Σαραξια νιος Αραδια 1Π. καὶ Σενεχιᾶς 44. Σεχενίας Βοννγιᾶς Σα- 

ραῖας Χωνενιας 93. Σαραξία] Αραξια ῥά, τ19. Σαραξαία Αἴεχ. 
υἱοὶ Χωνενί  υἱξ. Χανανί Οοιηρί. Χωνενί] Χανανι 64, ι21, 243, 
248. ΑΙά. Αἰεχκ. ἐδόησαν] αἀνεξοησαν 93, το8β. φωνῇ μεγάλῃ] 
λ 93» 1οϑ. δμαθεῖ μεγάλῃ ἷπ ομαγαόϊ. πη. Αἰεχ. πρὸς Κύρ. τὸν 

, Θεὸν αὐτῶν] α, 71. τὸν Θεὸν αὐτῶν] α 44. 
Ψ. Καὶ εἴποσαν) καὶ εἰπαν ςβ, 64) 71, 74» ιοό, 119. Αἰεχ. καὶ 

εἴπον 93) 1οϑ, 226, 243, 248. Οοπιρὶ. ΑΙά. καὶ εἶπεν 134. Καὶ 

εἴποσαν---αἰῶνος 25} α οὐπὶ ἱπίεττηεά. 4. ᾿ἴησὰς καὶ Καδμιὴλ] 
α.71. Καδμιὴλ] Κεδμινηλ, Βοννιας, Σαραξιας, Σαξανιας, Ὥδειας, 

Σεχένιας, Φεσσελας 93. ἔς, εἰ Κεδμιηλ Βοννειὰς εἰ Φεσσιας, τοϑ. 
ᾷς, πἰῆ Καδμιὴλ, Βοννείας, Σοβδανίας, εἰ Φεσσίας, (οπιρ. εὐλο- 
γεῖτε] ρταπιῖτι, καὶ ςς, 71. ΑὄἸά. Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν] τον Κυριον 
Θεὸν ς8. τὸν Κυριον Θεὸν ἡμῶν 647 τού, 110, 134, 2306, 243, 248. 

Οὐπηρί. ΑΙ, ὥς, ηἰῇ ὑμῶν, ΑΙοκ. τὸν Θεὸν 71. 

ἐπὶ κεφαλῆς] Ργδεπηϊ τ ᾧ 

᾿ τὸν ἀρανὸν καὶ] α 243. Αἴεχ. 

Ἵ 

ἡμῶν] υμων 91. 
καὶ ἕως} α και 11, ς-ς. καὶ ἕως τῷ αἰῶνος] α, γ1. Βαθεῖ ἴῃ οβαγαῶ, 
Ὠλΐποσε Αἰεχ. εὐλογήσασιν] ευλογησωμεν 74» τού, 119, 121) 134, 
436. εὐλογεῖται 93. εὐλογήσομεν 12ὁθ.ἁ καὶ εὐλογήσαεσιν δις. δὰ 
Άη. «οη}.}] καὶ εὐλογησαν μέτα τσαντὼν τὸν Θεὸν καὶ ὑψωσαν τὸ ονο- 
μα ἐπι τάσῃ εὐλογίᾳ καὶ αἰνέσει 44. κα 58, 71. καὶ εὐλογειτὲ ΤῸ 
ὄνομα τῆς δοζης τε υπερυψεμενου ἔτι σαντος ἐν ἀγαλλιάσει, καὶ εν 

αἰνεσεί τιο8. ὄνομα δόξης] τὸ ονομα τῆς δοζης 9,4.  ϑόξης σὺν] 
δοζαν αὐτὰ γ4. δοζης αὐτε τού, 119, 121, 134.) 226.0Ἡ σβ, καὶ 
ὑψώσεσιν) του ὑπερυψαμενου 92. ὑψώσεσιν}) υψωσωμεν 744. τού, 
110, 121) 134.236Ὁ τάσῃ εὐλόγιᾳ} ὥαντας ἐν ἀγαλλιάσει 93- 
αἰνέσει} αἰνεναίσει 93. 

ΝΙ. Ἔσδρας] Εσζρας.93. Σὺ εἶ αὐτὸς] α εἶ «8. Σὺ εἶ αὖ- 
τὸς ὅς. δὰ ἤπ. ςοπι.} 7 Ζονείπμ:, ἴοι: δοίως, φεὶ ζει ὶ εαΐαπι εαϊο- 
γμ 1) Εἰ ΟΉΜΕΙΣ ΟΙΤΙΜΙΦΙ ΦΟΤΜΡΗ : ἐΕΥΥΩ͂ΡΗ, εἰ φημ ἱπ σα : Εἰ "πᾶγέ, ἐἰ φμα ἐπ 

κι μι: εἰ υἱυϊβεα δὲ ονπμία, εἰ οἰγεμιει εαἰὶ τ΄ε σάογαπὶ, ΝὶρΙϊ. Ταρί, 

ἀρανὸν ῖ “τ ἐρανὸν 42] α αἰϊεσγυῖν. 

οὐτῃ ἰηίϊετμηςά. 923. καὶ τὸν ἐρανὸν] ν 11, ςς,) 248. αὄ τὸν ξρᾶνον 71. 
μαροῖ ἱῃ οπαγαᾶ. ταΐπογο Αἰοχ τὰ 5. ἐρανε---αὐτῶν) α οὐπὶ ἱπίσττηδά, 

γ1. πᾶσαν τὴν ςάσιν] σαᾶσαν τὴν σιςιν ς2. πασας τας δυναμεις 

93. ὥαντας τας δυναμεις τοβ. ΟοηρΙ. τὴν γῆν] Ργεδηϊῖ, καὶ 
58, 93» 1.8. καὶ πάντα 1" --οαὐταῖς] αὶ συπὰ ἰῃίειτηθά. 71. τῆς 
ϑαλάσσας καὶ τᾶντα τὰ ἐν αὐταῖς] α 1οϑ. τὰ ἐν] οσὰ εςῖν 92. 
ζωοποιεῖς] ζωοποιησεις ξς:. καὶ σοὶ] καὶ σὲ 44) 58. καὶ σν 134. 
καὶ σοὶ ὶ προσκχυνξσιν---ἐρανῶν] α οὐπὶ ἱπίεγπιοᾶ, 71. καὶ αἱ σρατ. τῶν 

πρᾶν. σοι τροσκ. 93,» 1098. τροσχυνᾶσιν] τροσχυνήσεσιν ἐς. 
σρατιαὶ]) αἱ ςρατειαι 114. 

ΨΙΙ. θεῖ τοΐιπὶ σοηληᾶ 21. Σὺ εἶ Κύριος ὁ ὁ Θεὸς α Κυριος 

ΠῚ ςς. κ 44. Κύριε ὁ Θεὸς ς8. σὺν εἶ Κυριε ὁ ὃ Θεος 243, 248. (πρὶ. 
ΑΙά. σὺ ἐξελέξω] ὃς ἐξελέξω 93, το8. ἐν “Αξδραμ] α ἐν 44) ς8, 
243. Οοπιρὶ. Αδρααμ 64. ΑἸά. εν τω Αδρααμ 93, το. “Αξραμ) 

ε 
αὶ 

Αδρααμ (υἱ νἱάεἴατ) γ4. καὶ ἐξήγαγες} και ανηγαγες 44. τῶν 
Χαλϑ.] α τῶν 44. καὶ ἐπέϑηκας ὅτε. 44 ἔπ. ςοπι.] κα 74. ἐπέ- 
ϑηκας αὐτῷ] ααὐτῳ 93, τοϑ. ὄνομα] το ονομα 93, τοῦ. ᾿Αξρα- 
αἷμ] ργϑειιτῖ. τὰ 93. Ργδειηΐτ. αὐτα τοϑ, 

ΨΠ]Ι. Καὶ εὗρες] και ἐξηγαγες αὐτον ἐκ τῆς χωρας των Χαλδαίων. 
καὶ εὐρὲς 7470 93. Καὶ εὗρες ἐνύπιόν σϑ] καὶ οὐπὶ ἱπιεηδά, 71. 
καὶ διίϑου] καὶ ιδα διεϑθα 44. τορὸς αὐτὸν] αὐτῳ 44. προς Ἄδραμ 

γι. δᾶναι αὐτῷ) α αὐυτῳ 44. ῥγατηϊεῖ, ὡξε 93. δᾶναι αὐτῶν ΑἸ, 

τῶν Χαναναίων] Ῥγαπλϊτζ. τῶν Χαλϑαιων καὶ τοϑ. 
-σπέρμ. αὐτὰ} των εϑνων γ1. καὶ ᾿Αμοῤῥαίων] α και 44. καὶ 
Φερεζαίων] Φερεζεων 44. “Ἔ και Βναιων ξς. καὶ Ἰεδεσαίων] α και 

44. καὶ Γ εῤγεσαίων) καὶ Γεργεσεων καὶ Ἑναιων 93. “Ἐ και Εναιων 
1οϑ, 121. καὶ τῷ σπέρματι] καὶ δανα; αὐτὸν τῷ σπερμᾶτι 93. 
ῆς, ἰῇ αντῆν, 1τοϑ. Οοπιρί. ὅτι δίκαιος σὺ] 71. 

τῶν Χαναναίων ᾿ 

"ΙΧ. 



ΚΕΦ. ΙΧ. 

9 

1Οο. 

11. 

1 8. 

10. 

᾿ Ο(ὐοάεχ ὑπ ϑεΓρῖ!. 

᾿ ὁδὸν αὐτῶν 3 Οοάϊςες5 ϑετρὶϊ. 

ΝΕΒΕΒΜΊΙΑΣ. 

χαὶ τῷ σπέρματι αὐτϑ' χαὶ ἔςησας τὰς λόγες σου, ὅτι δίχαιος σύ. 

τῶν πατέρων ἡμῶν ἐν Αἰγύπ]ῳ, χαὶ τὴν χραυγὴν αὐτῶν ἤχεσας ἐπὶ ϑάλασσαν ἐρυϑράν. 

Καὶ εἶδες τὴν ταπείνωσιν 

Καὶ 

ἔδωχας σημεῖα, χαὶ τέρατα (εν Αἰγύπ]ῳ ε Εν Φαραῷ, χαὶ ἐν πᾶσι τοῖς πσαισὶν αὐτὰ, χαὶ ἐν “ταντὶ 

τῷ λαῷ τῆς γῆς αὐτῶ; ὅτὶ ἔγγως ὅτι ὑπερηφάνησαν ἐπ᾿ αὐτᾶς, χαὶ ἐποίησας. σεαυτῷ ὄνομα ὡς ἥ 

ἡμέρα αὕτη. Καὶ τὴν ϑάλασσαν ἔῤῥηξας ἐ ἐγώπιον αὐτῶν, χαὶ παρήλϑοσαν ὁ ἐν μέσῳ τῆς ϑαλάσ- 

σης ἐν ξηρασίᾳ, χαὶ τὰς χαταδιώξοντας αὐτὲς ἔῤῥιψας εἰς βυϑὸν, ὡσεὶ λίϑον ἐν ὕδατι σφοδρῷ. 

Καὶ ἐν ςύλῳ γεφέλης ὠδήγησας αὐτὸς ἡμέρας, χαὶ ἐν ςύλῳ πυρὸς ΤῊ ιγύχτα, τϑ φωτίσαι αὐτοῖς 
. «ὌΝ ὄἔ»» ΄ Ε  Φ 9 

τὴν ὁδὸν ἐν ἧ πορεύσονται ἐν αὑτῇ. Καὶ ἐπὶ ὅρος Σινὰ χατέξης, χαὶ ἐλάλησας πρὸς αὐτὲς ἐξ 

ὅρανϑ, καὶ ἔδωχας αὐτοῖς χῤίματα εὐθέα, χαὶ γόμες ἀλησείας, προςάγματα, χαὶ ἐντολὰς ἄγα- 

σᾶς. Καὶ τὸ σάδξατόν σου τὸ ἅγιον ἐγνώρισας αὐτοῖς, ἐντολὰς χαὶ “σροστάγματα χαὶ γόμον 

ἐνετείλω αὐτοῖς ἐν χειρὶ Μωυσῆ δάλα σε. Καὶ ἄρτον ἐξ ἐρανξ ἔδωχας αὐτοῖς εἰς σιτοδοτίαν αὐ- 
τῶν, χαὶ ὕδωρ ἐχ πέ ἐξῇ τοῖς εἰς δί )ἡτῶγ" χαὶ εἶ; τοῖς εἰσελθεῖν χλ ; 0 ἐκ πέτρας ἐξήνεγχας αὐτοῖς εἰς δίψαν αὐτῶν" χαὶ εἶπας αὐτοῖς εἰσελθεῖν χληρονο- 

,. μῆσαι τὴν γὴν ἐφ᾿ ἣν ἐξέτεινας τὴν χεῖρά σου δξγαι αὐτοῖς. Καὶ αὐτοὶ, χαὶ οἱ πτατέρες ἡμῶν 
ε ξ΄ ..,.» ΄ Α, 7 8 90 ςς 3 δ 4 φ᾿ ϑ φ6 " 

ὑπερηφαγευσᾶντο, χα! ἐσχλήρυναν τὸν τράχηλον αὑτῶν, χαὶ οὐχ Ἡχδσαν τῶν ἐντολων σου, Και 

ἀνένευσαν τᾶ εἰσαχϑσαι, χαὶ ἂχ ἐμνήσϑησαν τῶν ϑαυμασίων σου ὧν ἐποίησας μετ᾽ αὐτῶν" χὰὶ 
Ε] ΄ νν ΄ ᾿ 9 “Ὁ Ἂν» 3 Ἧ, 2 ͵ 9 » .». Ὁ...» 9 γ΄ - 

ἘΠΈΛΙΠΕ ΟΣ ΤΟΥ τεάχηλον αὐτῶν, χαὶ ἐδωχαν ΧρχΉν ἐπιζρεψαι εἰς δαλείαν αὐτὼν ἐν ΔΙ ΌΕΤΟ: 

χαὶ σὺ ὁ Θεὸς ἐλεήμων χαὶ οἰκτίρμων, μαχρόψυμος, χαὶ ππολυέλεος, χαὶ οὐχ ἐγχατέλιπες αὐτᾶς. 

Ἔτι δὲ χαὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς μόσχον χωνευτὸν, χαὶ εἶπαν, Οὗτοι οἱ ϑεοὶ οἱ ἐξαγαγόντες ἡμᾶς 
ἐξ Αἰγύπ]ου" χαὶ ἐποίησαν “σαροργισμὲς μεγάλες. Καὶ σὺ ἐν οἰχτιρμοῖς σὲ τοῖς τολλοῖς οὐχ 
3 7 ΣΧκΝ 3 “2 » Ν, ͵ μ᾽ ’ 9 δῳ , » 3 »ιο  εἐ νΝ» ς φῸ 

ἐγχαάτελιπες αὑτὰς ἐν τῇ ἐρήμῳ, τὸν ςυλον τῆς γεφελὴῆς οὐχ ἐξεχλινᾶς ἀπ᾿ αὑτῶν ἡμέρας, ὁδηγῆ- 

σαι αὐτὲς ἐν τῇ ὁδῷ, χαὶ τὸν ςύλον τῷ πυρὸς τὴν γύχτα, φωτίζειν αὐτοῖς τὴν ὁδὸν ἐν ἧ πορεύ- 

ΙΧ. Καὶ εἶδες] καὶ ἴδες Αἴεχ. ταπείνωσιν» καχωδιν 93. καὶ 
τὴν κραυγὴν ὅς. δὰ ἤῃ. ςοπ).} α 71. Τὴν χραυγὴν) της κραυγης 

93. θάλασσαν ἐρυϑράν] της ϑαλασσης τῆς ἐρυϑρας 93» 108. 
Χ. Καὶ ἔδωκας] καὶ εδωχες ΠΙ. Καὶ ἔδωκας διο. δὰ βη. οοπι. 

χαι ἐζηγαγις αὐτὰς ἐν σημειοις μεγάλοις 71. σημεῖα) -ἴ εν Αἱ- 
γυπῆω 93, τοϑ. Αἰά. καὶ τέρατα] α 44, ςς, ς8, 64, 74. τού, 121» 
134, α6, 443, 248. ΑἸά. πιαδεῖ ἴῃ οἰαγδέϊ. τηΐηοσε ΑἸΪδοχ. ἐν 

ΑἰγύπἼῳ}] α δἷς 93, τοϑ. Αἰά. καὶ ἐν υᾶσι τοῖς τσσαισὶν αὐτὮ] 
λ 82. ἐν τσᾶσι) κ ἐν 93. 1οβ. ὅτι ἔγνως] οτι ἐγνω 74. εγνως 
γὰρ σὺ Κυριε 93) τιοΒ. ὅτι ἔγνως ὅτι ὑπερηφάνησαν ἐπὶ αὐτὲς] 
Ν 8. ὑπερηφαάνησαν] υπερηφανευσαντο 93, 108. καὶ ἐποίησας} 
καὶ ἐποίησαν Οοαιρ. ἡ ἡμέρα] α ἡ ΑΙά. 

ΧΙ. τὴν ϑάλασσαν ἔῤῥηξας] ἐρρηξας τὴν ϑαλασσαν 935) το. 
ἔῤῥηξας} διερρηξας 248. Οοπιρί. ἐνώπιόν αὐτῶν} ἐνωπιον αὐτε ςς. 
ταρήλϑοσα»] ταρηλδον 93; το, 248. Οοπρρὶ. ξηρασίρι} ξηρεσίᾳ 
ΑΙὰ. καὶ τὲς] τὰς δὲ 93. τοΒ. καὶ τὲς καταδ. δζςο. δὰ ἔπ οοπι.] 
α 71. καταδιώξοντας) καταδιωκοντας ς8, 64; 93» τού, 110) 134) 
448. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. καταδιωξαντας ιοϑ. εἰς βυϑὸν] εἰς βοϑυνον 
64, 243, 448. Οοπιρί. ΑΙά. ὡσεὶ λίϑον}] α ςς. ὡσεὶ λίϑαες σκληρὰς 

ἐν ὅδατι σφοδρῷ} ἐν ὕδασι τοολλοῖς Οοάεχ ὑπὺ 
ΘΟΙΡΙ!. 

ΧΙῚ. ἐν σύλῳ νεῷ. ὠδήγ. αὐτὰς] ὠδὲγ. ((ο αντας ἐν ξυλ. νεῷ. 93. 
ῇς, πἰᾶ ὡδηγησας, 1ιο8β. εύλῳ 1] γύλλω (ᾶς ἱπῖα) 24. ὠδήγη- 
σας] ργαιηϊτε. καὶ ςς. ὁδηγησας ιοό. ἐν εύλῳ πυρὸς] λα ἐν συλ 
γι. τὰ φωτίσαι δζς. δὰ ἤη. ςοῃλ.} κα 71. τῇ φωτίσαι αὐτοῖς τὴν 
ὁδὸν} ἐπὶ τῷ φωτίσαι ὁδὸν αὐτῶν Οὐάεχ υπυ5 δεγρὶ!. ὅτι ἐφώτισας 

αὐτοῖς} αντῆς 93. πορεύσονται) 
τοορενονται 74. 1οδ. 

ΧΙΠ. Καὶ ἐπὶ---ἄρτον ἴῃ ςοπι. 1ς.] καὶ ἐλάλησας εν ορει Σινα 
και ἐδωκας αὐτοῖς νομες και τρογαγματα καὶ σαδδατον ἐγνωρισας 
ἀυτοι; Και αΡτον 44. Καὶ ἐπὶ ὅρος Σινὰ] καὶ ἐπ᾿ ορος Σιναὶ 93. 

ὅρος Σινὰ] ορες Σινᾶ 71. ἐλαλήσας πρὸς αὐτὰ] ἐλαλῆσας αντοις 

ς8. απρος τιοό,236. αὐτοῖς] αυτες τοό. «κρίματα εὐϑέα, καὶ] 
α 71- εὐϑέα] εὐυϑέια 111, ςς, ς8, 74) 93, 1ού, τοϑ, 124.4.ς- ἄλη- 
ϑείας δίς, δὰ ἔμ. σοπλ.} α 71. προῤάγματα] Ριααν, καὶ 74) τού, 
134. και δικαιωμᾶτα 93. 108. ἀὄἄγαϑας]. ς2. 

ΧΙΝ. Καὶ τὸ σαβθατόν---ἰνετείλω αντοῖς] κα οὐπὶ ἰηϊετησ. 71. 

ἅγιον] αγιον σον 94. ἐντολὰς} ρῥγαπι τι. καὶ 93» το8. νόμον] 
γνομδς 93. 1083. ἐνετείλω] ἐνετείλατο 93,Ξ,.. Μωυσῇ] Μωση 93, 
1ο8.. δέώλε σου] ῥγαινεῖ. του ς8, 64) 74) 93» τού, τοϑ, 134) 226, 
248. (ομρ!]. ΑἸά. Αἴεχ. 

ἑαυτοῖς μόσχον] μοσχον ἐποιησαν βαντοις ς8. αμοσχον 243. 

ΧΝ, εἰς σιτοδοτίαν͵ ἐν τῇ σιτοδοσια 93. εἰς σιτοδιαν τοῦ. ἐν τῇ 
σιτοϑοτια τοβ. σιτοδοτίαν αὐτῶν] σιτόδιαν 71. σιτοδοσιαν ἀντὼν 
γ4.243. Οοτρί. Αἰά. σιτοδειαν αὐΐων τ10, 120, 1215 134; 536. ΑΙεχ. 
ἐξήνεγκας αὐτοῖς} ἐξηγαγες ς8. ἐξηνεγκεν αντοις 7γ4. εἰς δίψα» 
ἐν τῇ διψι 93. ἐν τῇ διψη τοῦ. καὶ εἶπας] καὶ εἰπες 931.) 108. καὶ 
εἶπας δε. αὰ ἢπ. ςουι.Ἶ 71. αὐτοῖς εἰσελθεῖν] εἰσελθεῖν αντας 44. 

εἰσελθεῖν} εἰσελθόντες 93) 1Ιο8. κληρονομῆσαι] Ῥγατηϊῖ. χαὶ 74. 
κληρονομήσεται 93. κληρονομησατε τοϑ. ἐφ᾽ ἣν] εἰς ἣν 64, 74, τού, 
110, 121) 124, 243. (μρὶ. Α]ά. ΑΙεχ. ἐξέτεινας} ἐξετεινα 93, 
1ιοϑβ.. χεῖρά σε] χειρὰ με 935 108. αὐτοῖς] ὑμῖν 93») 108. 

ΧΥῚ. Καὶ αὐτοὶ] α 71. αντοι δὲ 93, το8. Καὶ αὐτοὶ ---ὑπερ- 
ηφανεύσαντο] α εὐπη ἱηϊοττηοά. 11. ἡμῶν] αὐτῶν 934. καὶ οὐκ 

ἤκεσαν τῶν ἐντολῶν σξ] καὶ ἐδωκαν ἀρχὴν ἐπιςρεψαι εἰς δαλειαν αὐτῶν 
ἐν Αἰγυπτω, ὁτι οὐκ ἡχδσαν τῶν ἐντολῶν σξἘ. 110. 

ΧΥΠ]. Καὶ ἀνένευσαν)] καὶ οἰπηϑησαν 923. πηπειϑησαν τοϑ. 
Καὶ ἀνίνευσαν---αὐτῶν τὰ ἢη. οοπν. 20. α οὑπὶ ἰηζεττηθά. 71. ᾿ τοῦ 
εἰσακδσα!] τὰ ἀκεσαι 19. καὶ ὶ ἐκ ἐμνήσϑησαν) καὶ εκ ἀνεμνησϑη- 
σαν 11, ςς.- μετ᾽ αὐτῶν] ἐν αντοῖς 64, 248. Θοπιρὶ. ΑἸἰά. καὶ 

ἐσκλήρυναν--- Αἰγύπτῳ] αὶ οὐπὶ ἰηϊοιτηδά. τ19. τὸν τράχηλον] τὸν 
νωτον 93) 1038.. τρώχ. αὐτῶν] τραχ. ἕαυτων 248. Οομρὶ. ΑἸά. 
ΑΙεχ. . ἀρχὴν] ἀρχῆγον 93» τιοΒβ. ἐπιςρέψαι} νπορρεψαι 44. 
δελείαν] ργαηιίτ. τὴν 93. ἐν ΑἰγυπἼω] ργαευητ. τὴν 93,» 1ο8. ὁ 
Θεὸς] Α ὁ ΑΙεχ. ἐλεήμων) ῥτω υἷε. βφιων αμαρτιᾶς ζ2, όᾳ, τού, 

119, 120, 236, 243) 248. Οοπιρί. ΑΙά. αφεις 93. Ῥγαπδῖῖ. αφιεις 

αἀμαρτιᾶς 1241. ῬΓΩΙΏΪΙ. ὁ ἀφιὼν αμαρτιας 134. ἐλεήμων καὶ οἶκ- 

τίρμων) αφιὼν ἀμαρτιᾶς 44- ιλάσμῳ αφιοις οἰκτιρμῶν καὶ ἐλεημῶν 
1οϑ. καὶ οἰκτίρμων] οἰκτίρμων καὶ ἐλεῆμων 934. καὶ ΧΩ λα χα 
44. ἐγκατέλιπες] ἐγκατελειπες 93... 

ΧΥΤΙΙ. Ετι δὲ καὶ} 44. ἐποίησαν] ἐποιῆσεν ξςς. ἐποίησαν 

ἑαυ- 
τοῖς] αντοις 64. ΑΙα. μόσχον χωνευτὸν] -ἰ- καὶ παροργισμας .“.- 
χονευτα 2448. καὶ εἶπαν] καὶ εἰπὸν 447) 93, 1το86. ἐξαγαγόντες} 
ἐξάγοντες Αἰά. μεγάλες} α 236. 

ΧΙΧ. οἰκτιρμοῖς σου Ρτρετηἶς. τοῖς 93. τοῖς ολλοῖς] μεγα- 

λοις 44. τοῖς μεέγαλοις ς2, ς8, 64, γ4,) τού, 119, 121) 134, 236, 

243, 248. Οοπιρὶ. Αἰά. ΑΙεχ. ἐκ ἐγκατέλιπες} εχ αἰγκατελειπες 
(οοττ. οὐ ε {ὨΡΓΔ αἱ εϑ4. π|.) 91. ῥγαηνι. και 548. αὐτὲς 13] 

ἄντοις το6. ἐξέκλινας] ἐξεκλινες93..- ἀπ᾿ αὐτῶν ἡμέρας] Ἔ ὀκτῶ 

93. φωτίζειν αὐτοῖς] ῥγατηϊτι. τὰ ςς. φωτίζειν αντες 64) 243. 
ΑΙἀ. φωτιζοντα αντοις 119. τὴν ὁδὸν] καὶ τὴν οδον (11. ουπὶ καὶ 
ζυρτὰ ]ἴῃ. αὖ αἱ. πι.) ςς. ἐν αὐτῇ α ς8. 

( ) 



ν 

 Μ»ΜῬΕΈΈΜΊΙΑ Σ. 
ΚῈ Φ, ΙΧ: 

σονται ἐν αὐτῇ. Καὶ τὸ πνεῦμά σε τὸ ἀγαϑὸν ἔδωκας συνετίσαι αὐτές" χαὶ τὸ μάννα σα οὐκ 20. 
ἀφυςέρησας ἀπὸ ςὅματος αὐτῶν, χαὶ ὕδωρ ἔδωχας αὐτοῖς ἐν τῷ δίψει αὐτῶν. Καὶ τεσσαράἄχοντα 21. 
“ΝΜ ΄ "5" δ “2 »ω 9 ς« » 3 φρο 958.) ε ξ΄ ϑ Ὁ 5 74 

ἔτη διέϑρεψας αὐτὲς ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐχ ὑςέρησας αὐτοῖς ἐδέν' ἱμάτια αὐτῶν οὐκ ἐπαλαιώθησαν, 
.. “7 5», 'ὦ ») »ε7 .Ψ 9. ν : 7 . ν 3 2 2. .ὦ - 

χαὶ πόδες αὐτῶν ἃ διεῤῥάγησαν. Καὶ ἔδωχας αὐτοῖς βασιλείας, καὶ λαὲς ἐμέρισας αὐτοῖς" καὶ 22. 

ἐκληρονόμησαν τὴν γῆν Σηων ,, βασιλέως ᾿Ἐσεδων, χαὶ τὴν γῆν ἊΩγ βασιλέως τ Βασάγ. Καὶ τὰς 23. 

υἱὸς αὐτῶν ἐπκλήϑυγας ὡς τὰς ἀςέρας. τῷ ραν, χαὶ εἰσήγαγες αὐτὲς εἷς τὴν γῆν ἣν εἶπας τοῖς 

πατράσιν αὐτῶν, Καὶ ἐχληρονγόμησαν αὐτήν" χαὶ ἐξέτριψας ἐ ἐγώπιον αὐτῶν τὰς χατοιχδντὰς Τὴν 24. 

γῆν τῶν Χαναναίων, χαὶ ἔδωχας αὐτὰς εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν, χαὶ τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν καὶ τοὺς 

λαδς τῆς γῆς, τοιῆσαι αὐτοῖς ὡς ἀρεςὸν ἐγώπιον αὐτῶν. Καὶ χατελάξοσαν πόλεις ὑψηλᾶς, χαὶ 25. 

ἐχληρονόμησαν οἰχίας πλήρεις πτάντων ἀγαθῶν, λάχχες λελατομημένους, ἀμπελῶνας καὶ ἐλαιῶ- 

γας, χαὶ τ'ᾶν γξύλον βρώσιμον εἰς πτλῆϑος" χαὶ ἐφάγοσαν καὶ ἐνεπλήσθησαν χαὶ ἐλιπάνθησαν, 

Ἂς ΄ . ἢ 2 ΟΞ, νὼ ᾿ Ν ᾿ ΄᾿᾿ 9 ἢ 4 ἢ : ΕῚ Φ. 
τὸν γόμον σε ὀπίσω σώματος αὐτῶν" χαὶ τὰς προφήτας σε ἀπέχτειναν, οἵ διεμαρτύραντο ἐν αὖ: 

τοῖς ἐπιςρέψαι αὐτὰς πρὸς σέ' χαὶ ἐποίησαν πταροργισμὲς μεγάλους. 
ἃς 9 ἃς 3 »ἵ ἰδὲ 3 Ρρ 

χειρὶ ϑλιξόντων αὐτὲς, χαὶ ἔϑλιψαν αὐτός" χαὶ ἀνεξόησαν πρὸς σὲ ἐν χαιρῷ ϑλίψεως αὐτῶν, 
χαὶ σὺ ἐξ ἀραν σα ἤκδσας, χαὶ ἐν οἰχτιρμοῖς σὰ τοῖς μεγάλοις ἔδωχας αὐτοῖς σωτῆρας, χαὶ ἔσω- 

σας αὐτὰς ἐχ χειρὸς ϑλιδόντων αὐτός. 
ἐνώπιόν σδ' χαὶ ἐγκατέλιπες αὐτὲς εἰς χεῖρας ἐχϑρῶν αὐτῶν, χαὶ κατῆρξαν ἐν αὐτοῖς" χαὶ σά- 
λιν ἀνεξόησαν πρὸς σὲ, καὶ σὺ ἐξ καὶ ὕραγδ εἰσήκεσας, χαὶ ἐῤῥύσω αὐτὲς ἐν οἰκτιρμοῖς, σὰ πολλοῖς, 

Καὶ ἐπεμαρτύρω αὐτοῖς ἐπιςρέψαι αὐτὰς εἰς τὸν γόμον σου" χαὶ οὐχ ἤχεσαν, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ἔγτο- 

ΧΧ. τὸ ἀγαϑὸν] τὸ ἄγιον το8. συνετίσαν αὐτάς) συνετησαι 
ἄντοις 93. τὸ μάννα] το μαναὰ γ4. ΑΙά, τὸ μᾶνας 93. ἀφυρί- 
ρησας] ὑξερησας 58. αϑύυρερησας 93. χαϑυγίρησας Οομρρὶ. πὸ 
φςόματος} απὸ τε ςομαῖος 74,93, 1986. ἀπὸ ςόματος αὐτῶ» απ᾿ αυ- 
τῶν ς(8. ὕδωρ ἔδωκας} ἴτ. το6. αὐτοῖς} αὐτὰς γ4.{ ἐν τῷ δίψει] 
κεν ἢ], ς 6» ς8. ἐν τὴ διζη 93, 248. Οοτρρὶ. ἐν τὴ δίψει τοῦ, 1ο8. 
Βαςεῖ ἐν ἰῃ σἰλτδᾶ. ΤαΣτΟ ΤΟ ΑΪεχ. 

διέϑρεψας ΧΧΙ. Καὶ τισσαράκ. ἔτη] και τεσσαρακ. ετέσιν 93. 
ἐχ ὑςίρησας} εχ᾿ υςερησεν 64, 745 τού, αὐτὲς] εϑρεψας αντες ς8. 

1ᾶ0, 121) 134) 236. ΑἸά. α 71. καὶ εχ ἐδεηϑησαν 93. καὶ δχ ἐπὲ- 
δειφψϑησαν τοϑ. ἐχ ὑςέρισεν ΟοπΡρὶ. ὑςέρησας} υφξερησαν (11. εχ 
οΟτΤ. 80 «ἷΐϊα τ.) ς ς. Αἰεχ. αὐτοῖς ἐδέν] αὶ 11, ςς, ς8, γι. ΑΙεχ, 
ξἸματος 93, 1ο8. ἱμάτια αὐτῶν} ῥγρεπιῖίῖ. τὰ 93, τιοϑ. ἐπα- 
λαιώϑησαν) Ἔ γαρ 8. κατετριδη 93) τιοϑ. αἰπαλαιωθησαν 134. 

᾿ καὶ πόδες αὐτῶν) και υποδημαΐα αὐτων 44) ς2, 64, 71) γ4, τούς 119, 
120, 1219) 134) 243,) 248. (οπρὶ, ΑΙά. ΑΙεχ. 

36. καὶ οἱ ποδὲς αὐτων 93. τὰ νποδημαΐα αὐτων καὶ διερραγησαν 
χαὶ οἱ πόδες αὐτων τιοϑ. διεῤῥάγησαν] ετυλωϑησαν 93, τοϑ. 

ΧΧΙΙ. Καὶ ἔδωκας---ἰμέρ. αὐτοῖς} αὶ οἰπὶ ἰπίεττηεά. 71. 

καὶ υποδηματα ς8, 

βασι- 
Διίας] βασιλεας τοϑβ. ἐμέρισας} ργοουῖτς, καὶ Π. διεμερισας 44) 

ς8, 64, 74, τού, 120, 121) 134, 216, 248. Οοτηρί. ΑἸά. Αἰεχ. καὶ 
διεμερισας 93, τοθ. αὐτοῖς} -- εἰς τπροσωπον 93, 108. καὶ 
ἐκληρονόμησαν καὶ ἐχληρανόμησας 121. τὴν γὴν 15} ποθεῖ τὴν ἱπ 
εἰιαγαξς. τηΐποτε Αἰσχ τὴν γῆν τ᾿ ---τὴν γὴν 3.  δἰ[ετισ, οὐπὶ ἴα- 
ἰετιρεά. 93. Σηὼν] Σιων 449. τού, 121. Σηὼν δο. δὰ Άπ. οοτη.} 
α 71. βασιλέως Ἐσεξὼν, καὶ Ὧν γῆν "Ὧγ] 11. Ἐσεξὼν] Εσ- 

σεδων γ4. ΟορΡί. τὸς Βασαν] τῆς Βασαν 64, 1οϑ, 243) 248. 
(οιιρῖ. ΑΙ4, της Βασσαν 93. 

ΧΧΠΙ. Καὶ τὰς υἱὰς--- γὴν} α οὐπὰ ἰπιοστηδά. 71. 
αὡς 93. καὶ εἰσήγαγες] καὶ ἤγαγες 2 Οοάϊοες ϑετρῖ. εἰσήψ. 
αὐτὰς εἰς] ἐκληρονομησας 44. εἶπας) ὡμολόγησας 2 Οὐϑάϊςες ϑεΐ- 
εἰϊ. ψατράσιν αὐτῶν] -ἱ- τὰ εἰσελϑειν καὶ κληρονομῆσαι 93, 1οϑ. 
(ουὶ. 

ΧΧΙΜΝ, Καὶ ἐκληρονόμησαν αὐτήν] α 44,71. καὶ εἰσηλϑον οἱ υἱοι 
αυτῶν καὶ ἐχληρονομνησαν τὴν γὴν 93. ἢ0, ἤης οἱ, ΟΟμὴρί. αὐτὴν] 
τὴν γὴν το. καὶ ἔϑωκας δες. δὰ Άπ. οοη,. καὶ εδύκας τες βασιλεῖς 
ἄντῶν εἰς τὰς χὰριρας αὐτῶν 44. “71. καὶ τὰς βασιλεῖς αὐτῶν] 
κα" 74. ποιῆσαι αὐτοῖς} τὰ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς 93) 108, 121. ἧς 
ὡρεςὸν]} τὸ ὥρέξον 93, 108. 

ΧΧΨΝ, χατάλαροσαν) κατελάβοντο 93) τοϑ, 448. Οὐτωρὶ. τοό- 
λως ὑψηλὰς] τόλεις οχυρὰς καὶ γὴν τοιονὰ 93) 108. καὶ ψὴν τοΐονα 

ὡς τὲς] 

᾿ς ΓΟ οπιρί. καὶ πίονας Οσάοχ πηυδ δεῖ! - χαὶ τείχῃ ὑψηλὰ (ο- 

. οῇ δον ἥνεηι ΟΥρτ. 
᾿κτειναν] ἀπέχτεῖνον τοῦ. 

ἄντα 93. 

ἄδχ υην8 θέσι. ἐκληρονόμησαν} ὠχοδομησαν ςς. 
παίων ς8. παντοιὼν αγαϑὼν 71. πανΐων των αγαϑὼν γ4. λελατο- 
μημένους) -Ἐ ὃς ἐκ ἐξελατομησαν 93, το8. . λάκκες--ἐνετλήσϑησαν 
α οὐπὶ ἱπίατηοὰ. 71. ἐφαγοσὰν] ἐφαγον 93) 1ο8. ΟΟπρ. καὶ 
ἐτρύφησαν ἕο. δὰ βπ. οοπι.] 71. ἐτρύφησαν] εἐνετρυφήσαν τού, 
121) 134, 236. Αἰεκ. ἀγαθωσύνῃ) τοις ἀγαϑοῖς 93) τοΒ. ἀγα- 
ϑοσυνη τοό6ό. τῇ μεγάλῃ] τοις μεγαλοις 93) 108. 

ΧΧΥΙ. ἤλλαξαν) παρεπίκραναν 93, ἴοΒ.ς ὀπίσω σώμ. αὐτῶν} 
σώματος} α 44,71. φζοματος ξ8. ἀπέ- 
οἵ διεμαρτ.--πρὸς σὲ] φεὶ οδιοβαδαπίαν εοΣ, 

τ ΤΟΟΕΓΙΕΓΈΜΙΝΓ αὐ 6. Ογρτ. διεμαρτύραντο] διεμαρτυρωντο ς8. 
διεμαρτυραντο τοβ. Αἰεχ. διεμαρτυροντο 436, 243. ΑἸά. ἐπκιςρέψαι) 
Ὀτξετηϊῖ. τα 93» 1ιο8. καὶ ἐποίησ. τταροργ. μεγάλ.] α 71. 

ΧΧΥΙΙ. ἐν χερὶ] ἐν οργῇ Στο. ϑλιδόντων αὐτὰς] ϑλιξοντος 
καὶ ἴϑλιψαν αὐτές] )ι.. ἀνε, πρὸς σὲ--ϑλιψ. αὐ- 

τῶν] ανεδ. ἐν καίρῳ ϑλιψ. αὐτῶν προς σὲ (8. εν καιρῳ ϑλιψ. αντῶν 
ανεδ. προς σε 93, το8Ὦ. ϑλίψεως αὐτῶν] λ αὐτῶν 44. ἐξ ἐρανξ 
σ5} 71. λΌβ 74,110. ΑἸεχ. ἐξ ἐρανὰ σε ἤκεσας] ἡχεσας αἀντῶν 
ἐκ τοῦ πρᾶν σὸν καὶ ἐρρυσω αὐτῆς 92. ἢο; ἤπε σα, ᾿ιοϑβ. ἢἤχασας] 
“Ἔ καὶ ἐρρυσω αὐτες 12:. ἥκεσας, καὶ ἐν οἰκτιρμοῖς σου} ἐν οικτιρ- 
μοις σου ηκεσας 71. καὶ ἐν) και 44.ἁ. οἰχτιρμοῖς] ΡΓΩτηἑΣ. τοις 
93, 1οϑβ, 121. τοῖς μεγάλοις--- σωτῆρας] α οὑπὶ ἱπιίοστηοά, 71. 

σωτῆρας} σωτηριας 1Π|, τοϑ, 121. σωτηριαν ζ2,. 64) 93» 110, 243) 
448. ΑΙά. 

ΧΧΥΤΙΙ. Καὶ ὡς---καὶ οἰκτίρμων ἱπ ἔπ. σοπι. 21. αὶ οἰπὰ ἰηζοῖ» 
τηεᾷ. γ1. ἀνεπαύσαντο] ἀνεπανοντο ἀπὸ τῆς ϑλμψεως 93) τοϑ. 
Ἔ απὸ τῆς ϑλιψεὼως ἀὐτων 121. ἱπέςρεψαν) εἐπεξρεῷον 93, τοϑ. 
πποιῆσα!] καὶ ἐποιδν 93) 1ο8. ῬΓΒΟΠΝ. τὰ 121) 236. ἐνώπιον] εναν- 
τιον 58. ἐγκατέλιπες] ἐγκατελείπις 93. εἰς χερὰς] εν χερσὶν 
93. 1098. ἐχϑρῶν) ργαρπηϊίτ, τῶν 93» 108. κατῆρξαν] ἐπεδενόντων 
(ουπὶ τ ἔιρεὰ [π.) 93. εκαίδευοντο τιο8. ἐν αὐτοῖς] οἱ ἐχϑροι αὖ- 
τῶν 44. λὲν 124. πτοάλιν ἀνιδόησαν πρὸς σὲ] ἐπέςρεφον καὶ ἐκεκα- 
λέντων (“πὶ τ ἐν νὸν ἰΐη. .) σε πάλιν 93. ἐπερρεῷον καὶ ἐπεχαλξντο σὲ 
παλιν τοῦ. ἐξ ἔραν εἰσήκασας} ἔπηῆχδες αὐτῶν εχ τῈὁ ἐρᾶνπ 93) 
1ο8. ΄ ἐῤῥύσω] ἐρρνω 93. οἰκτιρμοῖς) οἰκτειρμοις 44. τοῖς οἰκτειρ- 
μοις 93. Ρταεττῖ. Τοῖς 1οβ. πολλοῖς] ργαιηϊῖ. τοῖς 93. 

ΧΧΙΧ. Καὶ ἐ ἐπεμαρτύρω δες. υἱαυὲ δὰ ἔπ. τοπι. 31.] α 44. 

μαρτύρω) ἐν καίροις ἐπεμαρτύρω 93, 108. (οπηρὶ. 
τῆς] Ρερεμιϊε. τ 93, 1τοΒ. ἐπιςρεψαι αὐτοῖς τοῦ. 

ἐπε- 

ἐπιςρέψαι αὐ- 
εἰς τὸν} ἐπὶ τὸν 

93. καὶ οὐχ) ρτγαπιϊξῖ. αὐτοὶ δὲ υπερηφανευσαντο 93, τοῦ, 121. 
᾿ἄλλ᾽ ἐν ταῖς] ᾿ Οοπιρί. καὶ οὐκ ἤκεσαν] καὶ οὐκ εἰσηκασαν ς8. 

αλλα ΠΠ. ἀλλα ἐν ταῖς ςς. ὠλλ᾽ ἐν ταῖς ἐντολαῖς] τῶν ἐγτολὼν 93; 

πάντων ἀγαϑῶν}] 

χαὶ ἐτρύφησαν ἐν ἀγαϑθωσύνη σε τῆ μεγάλη. Καὶ ἤλλαξαν. χαὶ ἀπέζησαν ἀπὸ σϑ, χαὶ ἔῤῥιψαν 26. ' ἢ βεγδλ) ᾿ 41 

Καὶ ἔδωχας αὐτὰς ἐν 27. 

ΝΜ 6 9 ΄ 9 »νΝ ἰδ ᾿ Ῥ᾿ 

Καὶ ὡς ἀνεπαύσαντο, ἐπέςρεψαν “σοίησαι τὸ “πονηρὸν 28. 

29. 



ΚΕΦ. ΙΧ. 

30. 

31. 

42. 

, Τῶν αὐτῶν τῶν πονηρῶν. 

ΝΡΕΜΙΑΣ. 

λαῖς σε. χαὶ χρίμασί σε ἡμάρτοσαν, ἃ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐ ἐν αὐτοῖς" 'χαὶ ἔδωχαν 

γῶτον ἀπειϑᾶντα, χαὶ τράχηλον αὐτὼν ἐσχλήρυναν χαὶ οὐχ ἤχεσαν. Καὶ εἵλχυσας ἐπ᾽ αὐτὲς 
3 , 9 ρο 9 ] ΄ 9 -΄ ρο 9 

ἔτη πολλὰ, χαὶ ἐπεμαρτύρω αὐτοῖς ἐν πνεύματί σὰ ἐν χειρὶ πτροφητῶν σϑ, χαὶ οὐχ ἐγωτίσαντο, 
χαὶ ἔδωχας αὐτὰς ἐν χειρὶ λαὼν τῆς γῆς. Καὶ σὺ ἐν οἰχτιρμοῖς σου τοῖς πτολλοῖς ἐχ ἐποίησας 

αὐτὸς εἰς συντέλειαν, χαὶ οὐχ ἐγχατέλιπες αὐτὸς, ὅτι ἰσχυρὸς εἶ χαὶ ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων. 

Καὶ γῦν ὁ Θεὸς ἡμῶν ὃ ἰσχυρὸς ὁ μέγας ὁ κραταιὸς χαὶ ὃ Φοδερδς, φυλάσσων τὴν διαϑήχην σου 

χαὶ τὸ ἔλεός σᾷ, μὴ ὀλιγωδήτω ἐ ἐνώπιόν σᾷ πᾶς ὃ μόχνος ὃ ὃς εὗρεν ἡμᾶς, χαὶ τᾶς βασιλεῖς ἡ ἡμῶν, 

χαὶ τὸς ἄρχοντας ἡμῶν, χαὶ τὰς ἱερεῖς ἡμῶν, χαὶ τὰς προφήτας ἡμῶν, καὶ τὸς πτατέρας ἡμῶν, 

χαὶ ἐν παντὶ τῷ λαὼ σα ἀπὸ ἡμερῶν βασιλέων ᾿Ασσδρ χαὶ ἕως τῆς ἡμέρὰς ταύτης. Καὶ σὺ δίχαιος 
ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐρχομένοις ἐφ᾽ ἡμᾶς, ὅτι ἀλήϑειαν ἐποίησας" χαὶ ἡμεῖς ἐξημάρτομεν, Καὶ οἱ βα- 

σιλεῖς ἡμῶν, χαὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν, χαὶ οἱ ἱερεῖς ἡμῶν, χαὶ οἱ πατέρες ἡμῶν ἐχ ἐποίησαν τὸν γό-- 

. μὸν σδ, χαὶ ἃ προσέσχον τῶν ἐντολῶν σέ, χαὶ τὰ μαρτύριά σα ἃ διεμαρτύρω αὐτοῖς. Καὶ αὐ.- 

τοὶ ἐν βασιλείᾳ σου καὶ ἐν ἀγαϑωσύνῃ σου τῇ “πολλῇ ἢ ἔδωχας αὐτοῖς, χαὶ ἐν τῇ γῇ τῇ τλα- 

τείᾳ χαὶ λιπαρᾷ ἣ ἔδωχας ἐνώπιον αὐτῶν, ἐχ ἐδάλευσάν σοι, χαὶ ἂχ ἀπέςρεψαν ἀπὸ ἐπιτηδευμά- 
᾿1δδ σήμερον ἐσμὲν ὅδλοι, χαὶ ἡ γῆ ἣν ἔδωχας τοῖς πτατράσιν ἡμῶν 

φαγεῖν τὸν χαρπὸν αὐτῆς χαὶ τὰ ἀγαϑὰ αὐτῆς, ἰδὲ ἐσμὲν ὅδλοι ἐπ᾿ αὐτῆς, Καὶ οἱ χαρποὶ αὐτῆς 
΄- ΡῈ ρος ͵»Ἅν, »,) ες " 3 ε 7 ς » ΣΝ ἣν ΄ ς “ 3 

“ολλοὶ τοῖς βασιλεῦσιν οἷς ἐδωχὰς ἐφ ἡμᾶς ἐν ἁμαρτίαις ἡμῶν, χαὶ ἐπὶ τὰ σώματα ἡμῶν ἐξου-. 
΄ "“.»Ψϑ 32 Ζ ς ἰφιὲ ς ες 9 ρ “.ϑ»2 4 ρ΄ ϑ φ΄ ἢ 5. 9 ρὸ ’ 

. σιάζεσι, χαὶ ἐν χτήνεσιν ἡμῶν ὡς ἌΡΕΙ αὑτοῖς, χαὶ ἐν σλίψει μεγάλη εὔμεν. Καὶ εν πᾶσι τᾶ- 

τοῖς ἡμεῖς διατιϑέμεσα πίςιν, χαὶ γράφομεν, χαὶ ἐπισφραγίζεσιν ἄρχαν)ες ἡμῶν, Λευῖται ἡμῶν, 

ἱερεῖς ἡμῶν. 

ΚΑῚ ἐπὶ τῶν σφραγιζόντων Νεεμίας. ἀρτασασϑὰ υἱὸς ᾿Αχαλία, χαὶ Σεδεχίας Ὑἱὸς ᾿Λραία, χαὶ 

108. ΟοπρΡῖ. ἐντολαῖς σου] - καὶ εν τοῖς δικαιωμασι σου ζϑι 
καὶ κρίμασ!] καὶ εν τοῖς κριμασι 1], ςς, ς8, 93, 108. Οοπῆρ!. κρί- 
μασί σον) τοῖς κριμῶσιν 745 τού, 121) 1347) 248. Ργατηϊ. τοῖς 110. 
ΑΙεχ. σα 236. ΑΪά. ἡμάρτοσαν) ἡμάρτον 935. 248. Οοχρρὶ. 

ἥμαρτον ἐν ἀντοις τοϑ. ἃ ποιήσας---αοαὐτοῖς} αὶ οὑπὶ ἰπτεγπηοά, ς8, 
ποιήσας] ποιήσει 93. 108. ζήσεται] ργαεηητῖ. καὶ 93, το8.. ἐν 
αὐτοῖς] μαδεῖ ἴπ οπαγαδς. πιϊπογε ΑἸεχ. νῶτον] ὡμὼν αὐτῶν 93. νο- 
τὸν τού. ὠμὸν ἀυτὼν τιοϑ. ἀπειϑέντα, -᾿ καὶ ἐχκλινοντὰ 93) 1οβ. 
τράχηλον] ῥγδεπηϊτῖ. τὸν τοϑ. τραχηλὼν 2326.Ἡ τράχηλον αὐτῶν] 
τραχῆλον ἑαυτῶν 747 τού, 134) 536. ΑἸεχ. 

ΧΧΧ. Καὶ εἵλκυσας] α και 48. καὶ ἐμακροϑυμῆσαν 93- και 

ἐμακροϑυμησας τοβ. ργαιηϊε. καὶ ἐμαχροϑύμησας ἐπ᾿ αὐτοῖς ἔτη 
πολλὰ Οοπιρί. καὶ ἥλκυσας ΑΙεχ. ἐπ᾽ αὐτὰς} ἐπ᾽ αντοις 93, 
τού, τοϑ. α ἐπ᾿ 243)248.(.. ἔτη πολλὰ] ἐπιπολλὼ (ς) ςς. ἐν 
τνεύματί σου] τῳ πνεύματι σοὺ 93, ιοϑ8. προφητῶν σΒ]} Ῥγδ παῖ. 
τῶν 93) 1ιο8. καὶ οὐκ ἐνωτίσαντο) Ργαετηϊτι, και οὐ προσέσχον 93; 
:οβΒβ. ἐνωτίσαντο] πνωτισαντο 11, ςς. αὐτὲς ἐν χειρὶ] ἀντοις ἐν 
χερσι 93. αὐτες ἐν χερσι 108. λαῶν] ΡγρΠλΪζ. τῶν 93, 1ο8. 

ΧΧΧΙ. ἡὶ χτιρμοῖς σου} ῥγϑτηϊί. τοῖς 9,. αὐτὰς τ] αυτοις 
ςς, 93. τοό. εἰς συντέλειαν] α εἰς 11, ςς. Αἰεχ. ἐγκατέλιπες) 
ἐγκατελείπες93. αὐτὲς 29] αντοῖς 1οϑ. 

ΠΠΙ], ςς. ργϑτρπι. καὶ ΑΙὰ. 

ΧΧΧΙΙ. Καὶ νῦν--φοδερὸς] αὶ οὐπὰ ἱπίεγηθά. 71. ὁ Θεὸς--- 

ἔλεός σα} ἐε ἐς εις ζονεῖς, σιαρηπμ:, υαΐοηπς, εἰ σερίποπά, φμὶ εὐβαάὶε 

"οβανιοπίμνι εἰ τα ετίοοτάϊανε ΝῚρ. Ταρί. ὁ Θεὸς ἡμῶν] Κυριε ὁ 
Θεος Ισραηλ ὁ Θεὸς ἡμῶν 93, 1ο8. - Ισραηλ 121. ὁ ἰσχυρὸς] α ὁ 
44. ὁ μέγας] και μέγας 44, 74.1 ὁ μέγας ὁ κραταιὸς] καὶ κρα- 
ταιος καὶ μεγας 93. ὁ κραταῖος ὁ μέγας τοϑ. ὁ κραταιὸς) ρτῶ- 

τηἶτῖ. καὶ ξςΞ. καὶ ὁ φοξερὸς] α ὁ 74) τοῦ, τοβ. Οοτηρ!. α καὶ 93. 
Βδθεῖ ὁ ἰῃ ομαγδαές, τηΐποσε Αἰεχ. φυλάσσων] ργδτηϊτ, ὁ τΙο8. τὴν 
δϑιαϑήκην σε) α σου ςς, ς8, 74, τού, 119, 1349 236. Αἰά. ΑΙεχ. δια- 
ϑηκην 71. τὴν διαϑηκην αὐτῷ 93» 1ο8. καὶ τὸ ἔλεός σε] καὶ τον 
ἐλέον 93. ασου το8. ὃς εὗρεν ἡμᾶς] ὁ εὐρων ἡμᾶς τιοϑ. εὖς- 
θεν] εὐρων 93. ενρηχεέν 119. καὶ τὲς ἄρχον]ας---λαῷ σον] αὶ οὐϊπι 
Ἰηϊετπηθά. γ1. καὶ ἐν ταντὶ} κῶν ξξ) 1190. τῷ λαῷ] τῳ ξξ. 
βασιλέων] βασιλεως γ1, 745, 93ν τού, 248. Οοπρ. ᾿Ασσὲρ] Ασαρ 

74- 
ΧΧΧΠΙ. Καὶ σὺ] , καὶ ςς. 

οοπι. 3.1} α οὐπὶ ἱπίοττηςά. 71. 
γον. 1Π. 

Καὶ σὺ---τῶν τοονηρῶν ἴῃ δῆς 

Καὶ σὺ δίκαιος] -- εἶ 44, όᾳ, γ4, 

ΟΦ ᾽ν ὅτι ἰσχυρὸς εἶ} κα εἰ 

δὰ 93, τοβ. Οοηρὶ. 

93» τού, 121») 134, 236, 243. ΟΟἰηρὶ. Α]Δ, Αἰεχ. καὶ ἡμεῖς} ἡμες 

δὲ 93, τοϑ. 
ΧΧΧΙΝ. καὶ οἱ ἃ ἀρχ. ἡμῶν] 93. καὶ οἱ ἱερεῖς ἡμῶν, καὶ οἱ 

τρατέρες ἡμῶν] και οἱ τσάτερες ἡμῶν καὶ οἱ ἱεέρεις ἡμῶν ιο8. πατέρες 
ἡμῶν] -ἰ- ἐξημαρτοσαν 44. ἐκ ἐποίησαν] ργοετηϊῖ, καὶ 44. καὶ οὐκ 
ἐποιήσαμεν 937) 1ο8. τὸν γόμον σΒ]} -ἰ- καὶ φι ττατερες ἡμῶν βκ ἐποι- 
σαν 1τοϑ. τῶν ἐντολῶν 68] ταις ἐντολαῖς σ5 48, 93» 1ο8, 119. 
τας ἐντολᾶς σον 64, 243, 248. Οοπιρὶ. ΑΙἸά. καὶ τὰ ἡ μαρτύρια] εδὲ 
τοις μαρτυριοις 93, 1ο8. ἃ διεμαρτύρω] οἷς διεμαρτυρω 93, τοβ. 
αὐτὸῖς) -᾿ οὐκ ἐφυλαξαντο το. 

ΧΧΧΝ. Καὶ αὐτοὶ] καὶ τοι ςς. καὶ αὐτὸς 110. 

--ἔδωκας αὐτοῖς] αὶ οὐπλ ἰηϊειτηθά. 26. 
ἐν τὴ βασιλεια σον 93. 
ἐν τῇ αγαϑωσ. 9357 108. 

ἐν βασιλείᾳ, σου] καὶ 44. 
καὶ ἐν ὠγαϑωσ.} ἐν τῇ αγαϑωσ. 44. και 
ἀγαθωσύνῃ σα] Ἃ σα ]], ἐς. τῇ τλα- 

τείᾳ )} τὴ πίονι. 93, 108. κα τῇ ΑΙά. βαθεῖ τῇ ἰπ σμαγαές, τηΐπογε ΑἸοχ. 
καὶ λιπαρᾷ] α 93ν 1908, καὶ ἐκ ἀπέρρεψα» καὶ βχκ ἐπεγρεψαν ὅ γα 
74. ιού, 119, 134. ΑἸά. 5δὲ ἐπερρεψαν 93» τοΒβ. αὐτῶν] πλδεῖ 
αὐτῶν ἴῃ οδαγαέξ. πλίποσε ΑἸοχ. : ᾿ 

ΧΧΧΝΤ. ᾿ἸΙδὰὲ 15] χαὶ ιδὰ 93, 1ο8. σήμερον ἐσμὲν] ττ:..11, 44. 
ςξς, ς8, 71) τού, τ 34, 536, 243, 248. Οοπιρί. ΑἸεχ. ἐσμεν ἡμεῖς ση- 
μέρον 93, 1ο8. σήμερον ἐσμὲν δαλοι] δελοι σήμερον ἐσμὲν 119. καὶ 
ἡ γ»} καὶ ἐν γὴ τῖ9., φᾶγεῖν] τε φαγεῖν 93, 108. (134, τ.) 
καὶ τὰ ἀγαϑὰ---“αολλοὶ ἴῃ σοπη. (64.] αὶ οὐπὶ ἰηϊετιηοά, 11, ς2, ς8, 
ό4, 243, 248. ΑἸά. μιαδεῖ ἰῃ ομδσαθ.. πιθοτε Αἰεχ ἰδὰ 29] και 

ἐπ᾿ αὐτης] κ᾿ ἐπ᾿ 93. 
ΧΧΧΥΝΠΙ. Καὶ οἱ] ργαυιπῖ. καὶ τὰ αγαϑα ἀντῆς τοῦ. 

λοὶ] οἱ τψόλλοι ἐγένοντο 93) 1το8. οἷς ἔδωκας] ἐς ἐδωχκας 93, 1τοϑ. 
Οοπιρὶ. ἐν ἁμαρτίαις] εν ταῖς ἁμαρτιαις 93, 1ο8. ἐπὶ τὰ σώμ.] 
ἐπι τῶν σωμάτων 93,) τοῦ. ἐν χτήνεσιν] ἐν τοῖς χτήνεσιν 93, 1οϑ. 

ΧΧΧΥΠΙΙ. ἐν πᾶσι] κεν ττο. στοᾶσι τάτοις] τ. 8. ᾧρ- 
χοντες ἡμῶν] οἱ ἀρχοντες 44. Ῥγατηϊι. τραῦες ς8, 64, 74, τοῦ, ατ» 
120, 121, 134) 236, 243, 248. ΑἸά, Αἰεχ. ῥγα πη. τσαντες οἱ 71. 

ΡΓΩΠΊΙ. οἱ 93, 108. Λευῖται ἡμῶν) α ἡμῶν 71) το. ργρεηἶτί. οἱ 

σολ- 

93» ῖ[ο8. Λευῖται ἡμῶν, ἱερεῖς ἡμῶν] καὶ οἱ λευιται καὶ οἱ τέρεις 
ἡμῶν 44. τερεις ἡμῶν λευιται ἡμῶν ςξ8. ἱερεῖς ἡμῶν] ῥγεταϊτῖ. καὶ 
γ1. καὶ οἱ ιερεις ἡμῶν 93; 108. 

Ι. Καὶ ἐπὶ τῶν σφραγιζ.] καὶ ἐπι τατῶν 44. σφραγιζόντων] 
ἐπισφραγιζοντων 93, τοϑ. 

Ρ Φ 

Νεεμίας] ἥν καὶ Νεεμιας τοϑ. ἀρ- 

Καὶ αὐτοὶ. 

χ.. 

«ὃ. 



ΝΒΕΜΈΊΙἝΑΣ. 

ΚΕΦ. Χ. 
᾿Αξαρία, χαὶ Ἱερεμία,  Φασδρ, ᾿Αμαρία, Μελχία, ᾿Ατῇὲς, Σεξανὶ, Μαλᾶχ, ἸΙρὰμ, Μεραμὼν,, 3. 4. ς. 
᾿Αδδία, Δανιὴλ, Γανναϑῶὼν, Βαρᾶχ, Μεσουλᾶμ, ᾿Αδία, Μιαμὶν, Μααζία, Βελγαὶ, Σαμαΐα" 6. ». 8. 

ὅτοι ἱερεῖς. Καὶ οἱ Λευῖται, ᾿ΙἼησδς υἱὸς ᾿Αζανία, Βαναίου ἀπὸ υἱῶν Ἤναδαδ, Καδμιὴλ Καὶ οἱ 9. το. 

ἀδελφοὶ αὐτῇ, Σαξανία, ᾿Ωδεΐα, Καλιτᾶν, Φελία, ᾿Ανᾶν, Μιχα, Ῥοῶδ, ᾿Ασεξίας, Ζαχχὼρ, τι. 12. 

Σαραξία, Σεδανία, ᾿Ωδόμ' υἱοὶ Βανδαὶ Αρχοντες τῇ λαβ Φύρος, Φαὰϑ, Μωὰξδ, Ἤλαμ, Ζα- 13. 14. 
ϑεῖα" υἱοὶ Βανὶ, ᾿Ασγὰδ, Βηξαΐ, ᾿Αδανία, Βαγοῖ, δὲν, ᾿Ατὴρ, ᾿Ἐζεχία, ᾿Αζὰρ, ᾿Ωδαΐα, Ἠ- 

σὰμ, Βησὶ, ᾿Αρὶφ, ᾿Αγαϑὼν, Νωδαΐ, Μεγαφὴς, Μεσελλᾶμ, Ἢζίρ, Μεσωζεξὴλ, Σαδὰχ, ᾿Ιεδ- 
δόα, Φαλτία, ᾿Ανᾶν, ᾿Αναΐα, ᾿Ωσηεξ, ᾿Ανανία, ᾿Ασδδ, ᾿Αλωῆς, Φαλαῖ, Σωδὴχ, Ῥεδμ, Ἔσσα- 

ξανὰ, Μαασία, Καὶ ᾿Αἴα, Αἰγαν, Ἤραμ, Μαλᾶχ, Ἦραᾶμ, Βαανὰ, Καὶ οἱ κατάλοιποι τῇ λαξ, 

τασασϑὰ} 11, ςς, ς8. αρτασϑὰ 44. ὁ καὶ αϑαρασϑας 93, τοβ. 
αρϑασασϑα ττο. (121. υδίᾳυς.) πιαδεῖ ἴῃ ομαγαές, σηΐποτς ΑἸεχ. 
υἱὸς ᾿Αχαλ.] α 44) 71. νιον Αχᾶλ. 11Ὁ. ᾿Αχαλία] Αχελια 1]. 
Αχαλαῖα 93. καὶ Σεδεκ.} α καὶ 44.5.71. ΟορΙ. Σεδεκίας] Σε- 
χενιᾶς 93, το. Σεδεκία τι Οοαΐοεβ ϑεγρῖὶ. ν 

1. Υἱὸς ᾿Αραία] α 44» 71. υἱὸς Σαρερῶ το (οὐϊςε5 δεγρὶϊ. υἱὸς 
Σαρεὰ Οοάεχ υπι5 ϑεγρ!. ᾿Αραία] Σαραια 11, ς8, τού, τοϑ, τ᾿ 19, 
120, 1219) 134, 236. Αἰεχ. Αρουΐα 93. ᾿Ααραία ΑἸά, καὶ ᾿Αζα- 
ρία] Αδαριας 445 71, 248. (οπιρί. καὶ Αζαριας 93. το. καὶ 
Ἱερεμία Ἱερεμιας 445 715 248. Οοπιρὶ. καὶ Ιερεμιας ς8, τοϑ. ΑΙά. 
καὶ Ἱερμείας 93. καὶ Ἰερμία ΑἸεχ. 

ΠΙ. Φασδρ] Φασσερ 93, 1ιο8. ᾿Αμαρία] Αμαριας 44.) τοϑ, 
448. Οορὶ. α ς8, 71. Αμάρειας 9. Μελχία] Μελχιᾶς 44, 
ς8, τοϑ, 248. (πρὶ. α 7:. Μελχείας 93. Μελχεία ΑΙεχ. 

ΙΝ. ᾿Ατῇῖδ.] Ατγες 64. Ατῇοις 243. ΑΙ4ά. ,, 248. ᾿Ατῇὶὲς, 
Σεδανὶ}] τὰ Σεδανομ 11. α 58. Σεδανὶ!) Σαδανι 64, 243, 248. 
Οοπιρὶ. ΑἸ4. Βαναΐας 93, ᾽ιο38. Μαλὲχ, Ἰρὼμ, Μεραμὼϑ] Μα- 
λεχειρὼμ ᾿Αμεραμὼς 1. Ηραμ, Μολεχ, Μεραμωθϑ 248. ἔς, ηἰῇ 
Μαλὲχ, Οομῃρὶ. 

ν. Ἰρὰμ)] Ηραμ γ4. Ηιραμ τοϑ. Ἰρῶμ, Μεραμὼϑ] ἡΐραμ- 
μερειμὼϑ (ἅς) 9. Μεραμὼϑ} α 44. Μεμαρωϑ ς8. Μεριμωϑ 
1ιο8. ᾿Αθδιία] Ανδιας 44. Αδδιας 8. Αὔδεας 93. Αξιας τοϑ. 

ΨΙ. Γανναϑὼν] Ὑνατοθ 11. Γαάνναϑὼν 11], 4.4, 64, τού, τ19. 
134,248. Οοιηρὶ. α ς8. Γααναϑὼν γ4. Γανναϑωϑ 93. Γαλαϑωϑ 
108. 

ΨΙΙ. Μεσκλὼμ] Μοσολλαμ 93. Μεσολλαμ τιοϑβ. ᾿Αξία-- 
ὅτοι ἷπ οοηι. {ε4.] Αξιας Σαμαΐας. τοι ς(8.. Μιαμὲν} Μιαμοειμ 11. 
Μιαμιμ 445 τού, 119, 134. Μιαμειν 93. ΑΙεχ. 

ΨΙΠ. Μααζία] Ναδεια 11. Μααζίιας 93, 1τοϑ, 248. Οοπρρί. 
Μααζαρια 134. Βελγαὶ] Βελσεια 11. Βελγλει τοβ. Μελγαῖ 

243, 248. ΑΙά4. Σαμαΐα) Σαμαῖας 44, 93. 1τοΒ. καὶ Σαμαΐας 
448. Οὐρὶ. ὅτοι ἱερεῖς] α 44. ὅτοι οἱ έρεις 93. 

ΙΧ. Καὶ οἱ Λευῖται] αὶ 44. κα οἱ ςς) 248. Οοπιρὶ. καὶ ετοι οἱ 

Λενιται 93. καὶ αὑτοι οἱ Λευιται τοΒβ. ᾿ἸἸησας]} Ηισες 9,4. ᾿Αζα- 
νία] Αζαρια ς8, 243. ΑΙά. Σαφανιου 93. Αζαΐκ τοϑ. Αζαριε 248. 
᾿Αφανίου (οπιρί. Βαναίου) -[- ἀπὸ νιων Βαναιε 64, 74) 1345) 236, 
243. Ἴ απο τὼν υἱῶν Βαναιου 119. Βανεᾶς ἀπὸ νίων Βανεέου 248. 
Βανέας ΟοπιρΙ. Βαναίου ἀπὸ υἱῶν Ἠναδαδ) κα 44, ξ8... ἀπὸ 
υἱῶν ἄς. δὰ ἤη. ςοη).} απὸ υἱων Βανεξ" ἀπὸ νιων ἵν" ἀλαδ-' (ῆῃς) Καϑ- 

μιηλ ςζ2. υἱῶν] τῶν υἱῶν 93. Ἠναδαδ] Ηναδαδ 11. ἢν ἀλαὰ 

(ας) 64. Ιωναδαξδ 93, τοϑ, τ2ι. Ηναλαδ το, 243, 248. ΑΙ. 
Ἠνηδαδ ΑἸε, Καδμιὴλ] Δμιηλ 44. Καδμηλ ς8. Κεδμιηλ 93, 
1ο8. καὶ Δμιηλ τού. Γαλμιὴλ 8 Οοάϊοες δεγρί!. 

Χ, Καὶ οἱ ἀϑελφοὶ αὐτῷ] α 44. Σαξανία] Σαξανιας 44. 248. 

Οοαιρ!. Βασανιας ς8. Σεχένιας 93, τοϑ. Σεξανία ΑἸεχ, 8 Οοάϊ- 
«ἐ5 ϑεῖρ. ᾿Ωδεΐα) Ὡδωνιας 44. Ὠδδιας ς8. Αδεῖα 2432. Α- 
ϑδεῖας 248. ΟοπρΙ. Ὁδεὼ (ράπα) 8 Οοάϊοες ϑεγρὶ. Καλιτὰν] 
α 44, ς8. Καλλιτας 93, τιο8. Καλιτὰν--᾿Ασεβξίας δὰ ἢπ. οςοηι. 
(2η.}] α οὐπὶ ἰπίεσιηθά. Π, Φελία} Φελεῖα 44, 745 τού, 120, 134. 
ΑἸεχ. Φελεῖας ς8. Φαδαιας 93, τοϑ, 121. Φαλεῖα λ16.- ᾧε- 

λία, ̓ Ανὰν] Φελιανὰν τι9.ὡ ᾿Ανᾶν] α 44. Ανᾶνι 93») 108, 121. 
ΧΙ. Μιχα] 44. 58... Μιχὰ, Ῥοὼδ] Μιχαροώδ (ἢε) 1109, 

243, 248. ΑἸΙά, ἩῬοωδ] , 44. Ῥωδ γ4ᾳ4.ἁ. ᾿Ασεβίας] ἔσεδιας 11], 
44ῳ. 64, γ4, τοῦ, ττῷ, 121) 134) 243, 248. Οοπηρῖ. κα ς8. Ασαξιας 
93. 108. 

ΧΙΙ. Ζακχὼρ)] Κανταζαχωρ 11. , ς8. Κακχωρ 64, τι9, 243; 
448. Ζαχκχεβρ 93» 1Ἰο8β. Σαραζία) Ζαραξια 11. Σαραβιας 44, 
8, 93, τού, τοβ, 248. Οοπηρί. Σεβδανία) Σαξανιας 44, 93) τοβ. 
α 48. Σεδενιας 248. Σεδανίας Οοχηρὶ. 

ΧΙ]. ᾿Ωδώμ)] Ὠδκα 44) 64. 74») 119, 120, 121) 134, 216. Αἰά. 

ΑΙεχ.. α ςβ. Ωδιας 93, τοϑ. Ὠδεία. Καλιταν. τοό. Ὥδονα 243. 

χαι Ὡδκα 248. Οοπιρὶ. Καλιτῶν, Πελιαμᾶν 8 (οάϊςε5 ϑεγρί!. υἱοὶ 
Βαν.] α 44. υἱξ Βαν. 236. Βανκαὶ] Βανεαιαξ 111. Βανεεαῖ ς8. 
Βανουναι 64. 745 τού, ττ9, 134, 243,) ΑἸΙά, ΑἸεχ. Βανπῖα 93. Βανξβε 
248. Βανενὲ Οοιῃρὶ. 

ΧΙΝ, ἴΑρχοντες τῷ λαδ] α 44. ῥγαπηϊτξ, οἱ 93, το8. Φόρος} 
ᾧορες 93. Φαρες τοϑ, Πὸρχ (βογελ) Οοάεχ ππὺ5 δεγρ. Φαδϑ] 
ᾧῷααδ!]. ᾧΦαάϑ, Μωαδ)], ς8. Φααϑμωὼξ ([ς) 248. (οὶ. 
ΑΙ4. Παὰϑ' Μωὰδ Οοάεχ υπὺ5 ϑεγρῖ, Μωδδ] ργαπιίτῖ. ἡγεμενε 
93. ι.983 Ἠλάμ] Αιλαμ 93. τοϑ. Ζαϑεΐα)] Ζαϑϑεΐα ὅᾳ, 
τού, 121) 134) 236. ΑἸά. ΑΙεχ. Οοάεχ υὑπυ9 ϑεγρ. Σαϑϑεΐα 243. 
καὶ Σαϑϑουΐα 248. Οοπιρί. 6Ζαϑεΐα: υἱοὶ Βανὶ] Βαννιφαϑϑαιας 

15. 16. 
17. 18. 
19. 2Ο. 
Ζιν 22, 
23. 24. 
25. 26. 
27. 28. 

Βοκχει 93. ἢς, ἱπίετρυπέείοης αἰίπϑι. Βαννι, Ζαϑϑαΐας, Βοκχεε᾿ 
1οϑ. υἱοὶ Βανὶ] α 44- υἱοι Βανες 64. υἱοὶ Βαανὶ Οοπιρὶ. 

ΧΥ. ᾿Ασγαδὴ Αγαδ ς8, 134, 236. Ασγαγ 64, 243, 248. 
Οοπρὶ. ΑἸ4. ργαπιῖτι. νιον. 93. υἱοί Αζγαδ τιοΒ. Αγζαδ το. 
Βηξαὶ] Βηδαὶ 11. Βηδαΐα 442 119. κα ς8. Βιδαΐ τού. 

ΧΙ. Ῥεοίξ ἰσῖ. σοταπμα 8. ᾿Αδανία] Εδανια 11. Ααναα 111. 
Ανια 445 119, 236. Αανια 64, 745 τού, 134,.243. ΑΙά, Αδωνιας 93, 
1ο8. Ανανι 248. ᾿Αδονίας Οοπιρ!. Βαγοὶ] Βαγοσι 11. Βαγοει 
64. ΑΙεχ. Βαισου 93. Βαισεῖ τιο8, Ἡ δὲν] Ηδϑειν 11. ΑΙεχ. [α- 
δειν 93. κα τοϑ. ᾿Αδὲν Οοπρί. Ἡδὶν, ̓ Ατὴρ] Ηδινατὴρ ττο. ΑἸά, 

ΧΥΠῚ. ᾿Ατὴρ] Αϑηρ 11. Ατῇηρ 44... .ς8. Αζζονρ 64. Αδηρ 
93». 198. ᾿Ἐζεκία] Εζεκιας 44, ςβ, 93, τού, τοϑ. Οοηρ. ᾿Α- 
ζὰρ] Αδὰρ 11. Ασζερ 248. Οοπιρ!. ᾿Αζζὲρ ΑΙ. 

ΧΥ͵ΠῚ. ᾿Ωδεΐα) Οδεῖα 44, τού, 134. , ς8. Ωδιας 93. το. 

Ἠσὰμ) Ασσομ 93» τοβ. Οομρί. Βησὶ] Βησεῖ 44, γ4,) τού, 121, 
114, 216. ΑΙεχ. α ς8. Βεσσει 93. Βεσει τοβ. 

ΧΙΧ, ᾿ΑρὶΦ] , 58. Αρηφι93. Νωδαΐ] Βωναῖ 1]. 
--Μεσωζεζὴλ ἴῃ οοηι. 41.} αὶ ουπὶ ἱηϊετιηοά. ς8. 

ΧΧ. Μεγαφὴς) Βαγαφῆς 11, τιοό. Μαγαφης 44, 64. 134, 243. 

Αἰεχ. Μεγξειας 93. Μεγαιας τοῦθ. Μαγαῦ 248. Οοπρ. Με- 
σουλλῶὼμ} Μεσουλαμ. 445 7457 τού, 134,.226, 248. (οηιρὶ. ΑἸά. ΑἸοεχ. 

Μεσολλαμ 93. τοῦ. ἨἮἨἬζίιρ) Αζηρ 9:1. Αζειρ τοβ. Ηζν 248. 

Οοπιρί. Ἠζεὶρ ΑἸεχ.ν Ἠζ!», Μεσωζεβδὴλ] Ηζειρμεσουζεξηλ ττο. 

ΧΧῚ. Μεσωζεδὴλ] Μασσεὶ Ζαξιὴλ 93. Μασσιζαξιηλ τοϑ. 
Μεσοφεξὴλ Οοπιρ. Σαϑδὲκ) Σαδὲκ 44. Εδδωκ 93, τιο8. Ἠεδ- 
δμα} 1], (8. Ιεὔδεκ 111. [εάδεδ 44.) 645 74, τοῦ, τ20, 121) 134» 
216. [Ιεδωδ το. Ιεδδεας 448. (Ομ. 
᾿ΧΧΙ]. Ῥεείξ οοπι. ἰηἴερτ. 8. Φαλτία] Φαλτιας 93, τού, 

1ο8, 448. Οοπιρ. ᾿Ανῶν] 11, 923. Ανανι τοϑ8. "Αναΐα] Ἀνα- 
ναῖα 11. Ανανιας 93, τοβ, 121. ᾿Ανανία ΑΙά. 

ΧΧΙΠ]. ᾿᾽Ωσηὶ] Ὥσηϑα 11. Ωσιε 93, τοῦ. 
γιᾶς 44. 248. (οηρί. Αναν τοϑ. Ανανις 121. 
Ανανασσεξδ 93,:. ᾿Ασὰδ] Ασχα ΠΠ. Ασεδ 44. 

ΧΧΙΝ. ᾿Αλωὴς} Αϑω 11], ς2, 64) 74. τού, 110, 120, 121) 134, 
416, 243, 248. ΑΙ4ά, Αδδω 44. κα ς8. Αλλωης 93. Οοπρ. ᾧΦα- 
λαὶ] λ ς8. Φαλελε 93. Φαλλαει τοβΒ. Φαλαεὶ ΑΙοχ. Σωξὴχ] 
Σωξι 44. Σωξη 74, τού. Σωδηλ 93. Σωδεῖρ 1ο8. 

ΧΧΨ. Ῥεὰμ] Ραὰμ 11, 111, ς8, ὅμ τι, 1219 114) 236, 243, 
448. Οοπιρί. ΑΙά. Κραεμ 44, 74. τού. Ῥαϊεμ ιο8.. Ἐσσαξανὰ] 
Ἐσαξανα 11, 64, γ4, τού, 134, 436. Αἰεχ. Εσεδανα 44, 1190, 248. 
Οοπιρὶ. Ασδανα 93, το. ᾿Εσσαδανα--- Ἠράμ ἴῃ σοπ. 27.] α οὑπὶ 
ἱπϊοτηοά. 8. Μαασία] Μαασαΐα 11. Μααλσια 111, 4.4) 64, τοό, 

110, 134, 26,243, 248. ΔΙά. Μαασαλιὰ γ4. Μαασσιας 9,ς. Μα- 

ασιας τοϑ. (ομρὶ. Μαλσίια 12:1. 
ΧΧΥῚ. Καὶ ᾿Αἴα] και Αρα 11. κα και 44) 248. Οοπιρ!. Αϑριας 

93. 1το8ϑ. Αἰνὰν] Αἰνανην 11. ἐν ̓ Ανηῖν93:. Ἠρὰμ] α 11, τῶι. 

Ηναν 44) 64) 74) τού, τι9, 134, 236, 241, 248. Οομρὶ. Αἰεχ. Αναν 
93. Ηἰἶναν τοϑ. 

ἃ. 
Νωξαξ 

᾿Ανανία] Ανα- 

᾿Ανανία, ᾿Ασὲδ) 



ΚΕΦ. Χ. 

30. 

21. 

32. 

39: 

34. 

ΝΕΕΜΊΙΑΣ. 

εε ρ, ς "᾿ ς ΄“ ε ν ε Ν Ν ἰο ε 7 2 ν",- “ 
οἱ ἱερεῖς, οἱ Λευῖται, οἱ πυλωροὶ, οἱ ἄδοντες, οἱ Ναϑινὶμ, χαὶ πᾶς ὁ προσπορευόμενος ἀπὸ λαῶν. 

τῆς γῆς πρὸς νόμον. τ Θεξ, γυναῖχες αὐτῶν, υἱοὶ αὐτῶν, ϑυγατέρες αὐτῶν" πᾶς ὁ εἰδὼς χαὶ συ- 

γιῶν, Ἐνίσχυον ἐπὶ τοὺς ἀδελφὰς αὐτῶν, χαὶ κατηράσαντο αὐτὰς, χαὶ εἰσήλθοσαν ἐν ἀρᾷ χαὶ ἐν 
--- ---τ-.... 

ὄρχῳ τ “πορεύεσθαι ἐν νόμῳ τᾶ Θεξδ, ὃς ἐδόϑη ἐν χειρὶ Μωυσὴ δόλε τῇ Θεξ, φυλάσσεσϑαι καὶ 
ποιεῖν άσας τᾶς ἐντολᾶς Κυρίου, χαὶ τὰ χρίματα αὖτξ, χαὶ τὰ προςάγματα αὖὐτξ' Καὶ τοῦ 

μὴ δᾶναι ϑυγατέρας ἡμῶν τοῖς λαοῖς τοῖς γῆς, χαὶ τὰς νυγατέρας αὐτῶν ἃ ληψύμεϑα τοῖς υἱοῖς 

ἡμῶν. 
ἉΗ Ν ἰανὶ ὯΝ ς 4 Ν, 2 Ν, Ν " ρ᾿ ΕῚ ς » δῷ 7 

Καὶ λαοί τῆς γῆς οἱ φέροντες τὸς ἀγορασμᾶς χαὶ σᾶσαν τρᾶσιν ἔν ἡμέρᾳ τΒ σαξδάτου 
’ 3 Ε] “ 3 5. "Ὁ 3 ᾿ 7 .« 3» ς » ες “ Ν 9» 7 ."Ἡ.» " 

ἀποδόσθαι, οὐκ ἀγορώμεν πὰρ αὐτῶν ἐν σαξβάτῳ χαὶ ἐν ἡμέρᾳ ἁγίᾳ" χαὶ ἀνήσομεν τὸ ἔτος τὸ 
Ψ .. 2 ’ὔ’ ΄ ΄ ΄- ΄ 9 ϑ3 ε .»" 3 Α. ων . » ᾿ς, »νρ. 2 ζω 

ἔδδομον, χαὶ ἀπαίτησιν πτάσης χειρός" Καὶ φήσομεν ἐφ ἡμὰς ἐντολὰς δδγαι ἐφ᾽ ἡμᾶς τρίτον τῷ 
διδράχμου χατ᾽ ἐνιαυτὸν εἰς δαλείαν οἴχου τῇ Θεξ ἡμῶν, Ἑΐς ἄρτες τῇ προσώπου, χαὶ ϑυσίαν 
ΟΣ) ἴω .“Ὕ ,ωἼὦ» ε ΄ “5 »“, »“, πὸ ὦ 

τῷ ἐνδελεχισμδ, χαὶ εἰς ὁλοκαύτωμα τᾶ ἐνδελεχισμᾷ τῶν σαξξάτων, τῶν γουμηνιῶν, εἰς τὰς ἕορ--. 
᾿Ν Ν, 393 Ν Ννψφῳ Ν Ν, Ν ε ’ .3 ΄ Ν 2 Ν ΝΜ» ,᾿΄ ἴω φιῷᾷ 

τᾶς χαὶ εἰς τὰ ἅγια, χαὶ τὰ περὶ ἁμαρτίας, ἐξιλάσασϑαι περὶ ᾿Ισραὴλ, χαὶ εἰς ἔργα οἴχε τῇ Θεϑ 
ἡμῶν. Καὶ χλήρους ἐξάλομεν περὶ χλήρου ξυλοφορίας, οἱ ἱερεῖς χαὶ οἱ Λευΐται χαὶ ὁ λαὸς, 
2. “ 3 ρϑ, τς Ἂν 3 ἐχ 9 ες: » 3 Ν 2. Ν ᾽ 2 ἽΝ 2.ϑ » 

ἐνέγχαι εἰς οἶχον Θεᾶ ἡμῶν, εἰς οἶχον πτατριὼν ἡμῶν, εἰς χαιρὲς ἀπὸ χρόνων, ἐνιαυτὸν χατ᾽ ἐνιαυ-- 
Ν 3 ἰδ Ξ.ϑ, ᾿ὶ Ν ΄ ’ “ἐς Ψ ε ΄ 3 ἰω ΄ “,ρΡβ2»»ἬἩ ", 

τὸν, ἐχχαῦσαι ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον Κυρίου Θεξ ἡμῶν ὡς γέγραπ]αι ἐν τῷ νόμῳ Καὶ ἐνέγχαι τὰ 
πρωτογεννήματα τῆς γῆς ἡμῶν, χαὶ πσρωτογεννήμαϊα χαρπϑ “παντὸς ξύλε ἐνιαυτὸν χατ᾽ ἐνιαυτὸν 

εἰς οἶκον Κυρίου, Καὶ τὰ παρωτότοχα υἱῶν ἡμῶν χαὶ χτηνὼν ἡμῶν, ὡς γέγραπΊ]αι ἐν τῷ νόμῳ, χαὶ 

ΧΧΥΤΙ. Μαλὲχ] Αμμαλεχ 11. ἘἨἪραμ] Ρεὴμ ΠΙ, 445 64, 
74γν τοῦ, 110) 120, 121) 134) 2106, 243, 248. ΑἸά. κα ς2. Διρειμ 93- 

Αείραμ τοϑ. ᾿Αρῆμ ΟοπΡὶ. Βαανὰ] καὶ Βαναα 44. κ 93, 108. 
, ΧΧΥ ΤΙ. οἱ ἱερεῖς} αὶ οἱ 44,71. Οὐπιρὶ. Ρῥγαπηῖτι. καὶ 93, 1οβ. 

οἱ Λευῖται) και λευιτῶᾶι 44) 71, 248. Οοπιρί. ρῥγϑειτηἶττ. καὶ ς ς,) 93» 
1οϑ. ΑΙεχ. οἱ τυυλωροὶ] α οἱ 44. Ργαπλϊττ. καὶ 93) 1ο8. 
τες} αὶ οἱ 44. Ῥγδειηϊτζ. καὶ 93ς 1ο8. οἱ Ναϑινὶμ] ναϑιμ 44. οἱ 

γαϑινειμ 64. ΑἸεχ. καὶ οἱ ναϑηναοι 93. καὶ οἱ ναϑιναῖοι 1ο8. οἱ 
ναϑανειμι 243. οἱ ναϑινιεὶμ Οοπιρὶ. οἱ ναϑανειμὶ Αἰά. καὶ κὰς 
ὁ προσπορ.] καὶ παντες οἱ διαχωρισϑεες 93» τοϑ. ῆς, θης οἱ, Οοπρί. 
ὁ τροσπορευόμενος} τοροπορευομενος 243. ΑἸά. ἀπὸ λαῶν] ἀπὸ τε 
λαξ 111, 44, ς8, 64, 71) 74) τού, 120, 121, 13457236.,.243, 248. ΑἸά. 

απο τῶν λαὼν 93, 1ο8. (οπιρί. πρὸς νόμον] πρὸς τὸν νομον 445 58, 
64, γι) 74γ 93, τού, τοϑ, 1345) 2306, 243, 248. (ορ]. ΔΙά. ΑΙεχ. 

τὸ Θε8] -Ἐ ὃς ἐδοϑὴ ἐν χεῖιρι Μωυσὴ ὅελε τὰ Θες 74. γυναῖκες--- 

ϑυγατ. αὐτῶν] αὶ οὐπὴ ἰμϊεγπηοά, 71. γυναῖκες αὐτῶν] α αὐτῶν 44. 
Ργϑτηϊε, καὶ αἱ 93. 1το8. υἱοὶ αὐτῶν] α αὐτῶν 44. ῥταδηηϊτῖ. καὶ οἱ 93. 
λα ἴοϑ. ϑυγατ. αὐὖτ.] ργρεπιῖτῖ. καὶ 44. ργαιηΐ. καὶ αἱ 93, τοϑ. 
τᾶς] ῥγαεπιϊτῖ. καὶ 93. 198. σπαᾶς ὁ εἰδὼς“-κατηράσαντο αὐτὲς ἴῃ 
οοη,. {ε4.} α οὐπὶ ἰηϊοττηςά. ς8. εἰδὼς] εἰδων 111. γινωσκὼν 93, το. 

ΧΧΙΧ. ᾿Ενίσχνον) ἐνισχύων 93» 110. ἀδελφὲς αὐτῶν] αδελφες 

ἀντ 93. ὠδελφὲς ἑαυτῶν Αἷεχ. αὐτὰς] 923. καὶ εἰσήλθοσαν) 
χαὶ εἰσηλϑον 64) 93) τοϑ, 243. Οοτηρί. ΑΙ4. ἐν ἀρᾷ! ἐν ἀρὼμ ς8. 
καὶ ἐν ὅρκῳ} α ἐν 44) τού. χαι εἰς οικὸν ξξ. Χᾶϊ εν οικῳ 248... ὃς 
ἐδόθη] ὃς εδωϑη 93, τοό. ὃς ἐδόϑη---Θεξ 29] α ουπὶ ἰηϊοττηςά. 71. 
Μωυσῇ] Μωση 93. ῥγβεπιῖτί. του ιοόὄ. φυλάσσεσϑαι] φυλαόσειν 
γι. καὶ τὸ φυλασσεσϑαι 93, τιο8ι καὶ τοιεῖν--χρίματα αὐτῇ] 
α Οἰπὶ ἰηϊεγιηεά, 71. τοοιεῖν} Ῥγο τη. του 91. πάσας τὰς] 

α ασας 44.119. ἐἘἩντολ. Κυρίου] ἐντολ. ἡμῶν 11. ἐντολας ἂντῷ 

44. -Ἔ τε Θεὲκ ἡμῶν 93, ιοϑ. (πρὶ. καὶ τῶ κρίματα] α τὰ ς8, 
64,548. ΑἸά. ΑΙεκ. καὶ τὰ τροςάγ.} τα ς8. α και 71. καὶ 
τὸ προςάγ. αὐτῷ} κα 11, ς2, ςς), 64) 119, 2435) 248. ΑΙά. Πθεῖ ἴῃ 
Ἄοδαγδέϊ. πιίηογε ΑἸεχ. 

ΧΧΧ, Καὶ τῇ μὴ] α και ς2, 64, 243. ΑἸ4, ϑυγατέρας ἡμῶν] 
τας ϑυγατερᾶς ὑμῶν 93. ρῥτγαηηῖτ, τας το8. τοῖς γῆς] τῆς γῆς 
44, 64, 71, 93) τοό, τοϑ, 134. 236. Οοπιρί. ΑΙά. ἈΙεχκ. καὶ τὰς 
ϑυγατέρας ὅτε. δὰ ἤη. ᾿οη).] καὶ τοῖς νιοις ἡμῶν οὐ ̓ ληψομεϑα τας ϑυ- 

γάτερας ἄντῶν 44. 
ΧΧΧΙ, εεῖξ οοπ]. οἶπτερτ. ς8.. λαοὶ τῆς γῆς] α γ1. 

τῶν λαὼν 93. 1οΒ. οἱ φέροντες] τῶν Φεροντων 93, 1ιο8.1( ἐν ἡμέρον 
τὰ σαδθάτου] κα του44. ἀποδόσϑαι) α 44. αποδεσϑαι 9,. ἐκ 
οἰγορῶμεν] οὐκ ἀαγοράσομεν 44, 64, 74, 120, 121, 236, 243, 248. 
(ὐοπιρί. ΑΙά ουκ αγορασωμεν 71, 93ν τού, τοϑ, τ10, 134. ταρ αὖ- 

τῶν) ἀπ᾿ αὐτων 44. ἐν σαδδατῳ) εν τὴ Ἡμέρα τα σαδξατε 93, 1οϑ. 

λαοὶ] 

χαὶ ἐν ἡμέρᾳ} εἐδὲ ἐν ἥμερα 44. ἐν τῇ ἡμέρα 93, 1ο8. αγίᾳ] τὴ 
αγιὰ 93, τιοΒ. καὶ ἀνήσομεν} καὶ ανοισομὲν 71. καὶ αἀνῶβησο- 
μὲν 243, 248. Οοηρρὶ. ΑΙ. τὸ ἵδδομον] α τὸ 93. Ἔ καὶ χρέος 
1ο8. καὶ ἀπαίτησι»] καὶ χρέος καὶ ἅπαντησιν (Ώς) 93. καὶ ἀπαί- 

οἱ ἄδον- ᾿ 

᾿ λαὸς (ἢς) 93. 

τησις Οοπιρ. στάσης χειρός] α σάσης 110. 
ΧΧΧΙΙ, Καὶ ςήσομεν) και πτοιησομεν ΠΠ, καὶ ἐξήσαμεν 93, τοϑ, 

Καὶ ςήσομεν---τὰ διδράχμου) καὶ δεναι ςησομεν τριτον τοῦ διδραχμου 

44. ἐφ᾽ ἡμᾶς 15] καϑ' ἑαυτων 93, το8. ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐντολὰς] ἐντο- 
λας ἐφ᾽ ἡμᾶς ς8. , ἐφ᾿ ημας λι. δαναι] τῷ διδοναι ο3,) τοϑ. ἐφ᾽ 
ἡμᾶς 2] 58, 71. κα ἐφ᾽ 93, τοΒ. τρίτον τὰ διδράχμου] κα τὰ 55. 
ΡγαΓηΪτῖ. τὸ 71) 93) 108, εἰς δελείαν] εἰς λατρειᾶν 93» 1Ιο86. τὰ 
Θει ἡμῶν] α τὰὲὀιοςς, ς8. Θεξ γι. 

ΧΧΧΙΙΠ. ἘἙἰς ἄρτους} εἰς τες ἀρτοὺυς 445) 93) 1τοϑ. Εἰς ἄρτους 

τῷ τοροσώπου)] α 8. καὶ ϑυσίαν] και εἰς τὴν ϑυσιαν 923. καὶ τῆν 
ϑυσιαν τιοβ. τᾶ ἐνδελεχισμξ} δαδεῖ τὸς ἴῃ ομαγαᾶς. πιΐηογε ΑἹεχ. 
καὶ εἰς ὅλοχ.] α και ςξ8. καὶ εἰς ὁλοκαύτ.---7γεμηνιῶν]} αὶ συπι ἱπίεζο. 
πιο. γ1. καὶ εἰς ὁλοκαύτ. τῷ ἐνδελεχ.] ας, 74) τού, 119, 134» 
236, 248. καὶ εἰς ολοχαυτωματα διαπαντος 93, 1ο8. (οπηρί, 

ἐνδελεχ. 2 ---τὰ ἅγια] αὶ οὐπι ἰητετπιοά. 8. τῶν σαξβάτων] ρτα:- 
τὐὐτῖ. καὶ 93. 108. τῶν νεμηνιῶν] α τῶν ςς. ῥγβθ πη. καὶ 93) 108. 

εἰς τος ἱορτῶς} ργατηϊῖ, καὶ 93) το8. καὶ εἰς τὰ ἅγια] κα εἰς 44. 
α ἅγια Οὐρὶ. καὶ τὰ] τα 44. και εἰς τα 93. χαὶ τᾶς 121. 
α Οοπιρὶ. ἐξιλάσασϑαι) ἐξιλασεσϑαι 44.- τοῦ ἐξιλάκεσϑαι (Άς) 
93: Ργατη. τε ιοϑ. πυρὶ Ἰσραὴλ] περι τι Ισραηλ 58, 93, το, 
καὶ εἰς ἔργα δες. δὰ ἔῃ. ἐοπ).}͵, ς8, 71. οἴκα τῷ ΘεΣ] α τοῦ 1], 
ςς. Ργδπιρῖί. τοῦ 248. (οπιρὶ. 

ΧΧΧΙΨΝ. ἐδάλομεν) ἐδαλωμεν 93. ἐλαθομεν τοϑ. υἱ νἱάεῖυγ. βα- 
λωμεν 121. τεερὶ κλήρου] κα κληρου ς8, 7159 3, 1οϑ, τερὶ ὶ τῶν δώρων 
ΟομΡρὶ. ξυλοφορία.] τῶν δωρὼν 937) 108. οἱ ἱερεῖς} α οἱ 71. καὶ 
τῶν ἱερέων 93, 1ο8. καὶ οἱ Λευῖται] κα οἱ 71. καὶ τῶν Λευιτων 93: τοϑ. 
καὶ ὁ λαὸς] 71. καὶ τῇ λα τερι κληρε ξυλοφοριας ιο8. ὁ ὁ λαὸς] 
τοῦ λαξ. τορὶ κληρου. ξυλοφορῖας οἱ ἑεερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ ὃ 

ἐνέγκαι εἰς οἶκον] τοῦ φέρειν εἰς τὸν οικὸν 93, 108. 
Θεὰ ι 5] τε͵ Θες 93. τοϑ. ἡμῶν, εἰς οἶκον ὅς. δὰ ἤη. σοπ).} κα 71. 
εἰς οἶκον 29] εἰς οἰκᾶς ΠῚ, ςς, ς8, 64, 745 τού, 120, 121) 134) 243» 
248. (ομηρί. ΑἸά. ῥγαπηῖῖ. καὶ 93. εἰς καιρὰς] κατὰ χληρες 93. 
κατα χαιρες τοβ. . ἀπὸ Χρόνων] λᾶπο]]. α ς8. ἀπὸ ἡμερὼν εἰς 
ἡμέρας 93, 108. ἐνιαυτὸν κατ ̓  ἐνιαυτὸν κα ἐνιαυτὸν ῥτπη. (8. ἐκ- 
καῦσα!] ἐκκαίειν 93) 1098, ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον] τερι τὸ ϑυσιαςηριον 
11. Κυρίου Θει] τὸ Θὲς 11. Κύυριου γ4. Κύυριξ τῇ Θεκ 93, 108, 
448. Οοπιρί. ὡἘς γέγρ.] καϑως γεγρ. 93, 108. ἔν τῷ νόμῳ] ἐν 
βιδλιῳ 11. ἡ τῳ τοῦ. 

ΧΧΧΨΝ. Καὶ ἐνέγκαι] και τοῦ φερειν 93, 1οϑ. 

τὰ 15] πρωτογενήματα (ἢς ἰπ|8) 449 τοό. ΑΙεχ. 

γα. τῦαντος καρπε 93. 108. 

τρωτογεννήμα- 
τῆς γῆς ἡμῶν} 

καὶ τορωτογεννήματα τς. αἀ ἤπ. 
οοπ|.}. 71. ρωτογ. καρπῈ]} τὰ τρωτογενηματα τάντος καρκον 
93» 108. α καρπου 119. εἰς οἶκον] εἰς τὸν οἰκὸν 93» 1082. εἰς οἷ- 
κὸν Κυρίου] α Κυριξ 1ΠΠ. -Ἐ καρπου ταντος ξυλε καὶ ξυλοφοριας 44. 

ΧΧΧΥΝῚ. Καὶ τὰ πρωτότοκα 1] α τὰ γ1. υἱῶν ἡμῶν] των 
νιῶν ὑμῶν 93. Ρτγαιτηϊζ, τῶν το8β. καὶ κτηνῶν] και τῶν κτηνῶν 93» 
1οϑ. καὶ χτηνὴ 1190. καὶ κτηνῶν ἡμῶν] ἀεεταηῖ: δά άϊια ἴῃ πιᾶνγ. 
124. καὶ τὰ πρωτότοκα 4" --Θεξ ἡμῶν ἴῃ ἢἤπ. οοπι.} αὶ ουπν ἱπίευ- 

φῷ 

ΤΕ 

δεῶ. -.. 

ἘΞ ΤΊ ἽΔ' 
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ΝΒΕΒΜΊΙΑΣ. 

τὰ τηρωτότοχα τῶν ἐλ) ἡμῶν καὶ ποιμνίων ἡμῶν ἐνέγκαι εἰς οἶχον Θεᾶ ἡμῶν, τοῖς ἱερεῦσι τοῖς 

λείιτδργδσιν ἐν οἴχῳ Θεδ ἡμῶν. Καὶ τὴν ἀπαρχὴν σίτων ἡμῶν, χαὶ τὸν χαρπὸν “παντὸς ξύλου, 
Δ΄) -. » , “΄ ; ρμ ε “" 3 Ν 4 ,΄ ἰον ρῸ Νν, ΄ ἴω ς ο᾿ὦ 

οἰνδ, χα! ἐλαίου, οἰσομεν τοῖς ἱερευσιν εἰς τὸ γαζοφυλάχιον οἰχ τὰ Θεδ, χαι δεχάτην γῆς ἡμῶν 
ρῷ ’ ᾿ς" ΡῚ . ς ρὸ φ 3 ’΄ ’΄ », ε ρ᾿ 

τοῖς Λευίταις" χαὶ αὐτοὶ οἱ Λευῖται δεχατδντες ἐν σάσαις πόλεσι δαλείας ἡμῶν. Καὶ ἕἔςαι ὃ 
᾿ ΠῚ ἴω] 4 μ ς ρὸ 

ἱερεὺς υἱὸς ᾿Ααρὼν μετὰ τῇ Λευίΐτα ἐν τῇ δεχάτη τῇ Λευίτε, καὶ οἱ Λευῖται ἀνγοίσεσι τὴν δεκάτην 

ἤῆς δεχάδος εἰς οἶκον Θεξ ἡμῶν εἰς τὰ γαζοφυλάχια εἰς οἶχον τῇ Θεδ. Ὅτι εἰς τὰς σησαυρὲς 
9 ’ ε εἣΝνΝ»5 Ν - ς εἣΝὦ ἴω “- Ν 9 δ ρ ᾽7 ς “’,.͵. ᾿χ Ἢ ρ.ο Ζ 

εἰσοιίσδσιν οἱ υἱοι "ὁ ἐπῆν χαι οἱ υἱοι τὰ Λευι τὰς ἀσαιχαρ τῷ σιτδ, χᾶι τὰ οἰνᾶ, χαὶ τ "6 Ε 

χαὶ ἐκεῖ σχεύη τὰ ἅγια, χαὶ οἱ ἑεῤεις χαὶ οἱ λειτδργοὶ χαὶ οἱ ΄τυλωροὶ χαὶ οἱ ἄδοντες" χαὶ οὐχ 

ἐγχαταλείψομεν τὸν οἶχον τ Θεδ ἡμῶν. 

ΚΑΙ ἐχάϑισαν οἱ ἄρχοντες τῇ λαβ ἐν ἹἹερεσαλήῆμ' χαὶ οἱ χατάλοιποι τ λα ἐξάλοσαν «λήρους 
ἐνέγχαι ἔγα ἀπὸ τῶν δέχα χαϑίσαι ἐν Ἱερεσαλήμ πόλει τῇ ἄγίᾳ, χαὶ ἐννέα Μέρη ἐν ταῖς πόλεσι. 

Καὶ εὐλόγησεν ὁ λαὸς τὰς “πάντας ἄνδρας τὸς ἑκυσια φομένους χαϑίσαι ἐν Ἱερδσαλήμ. Καὶ 

ὅτοι οἱ ἄρχοντες τῆς χώρας οἵ ἐχάσισαν ἐν Ἱερεσαλὴμ χαὶ ἐν πόλεσιν ᾿Ιόδα" ἐχάϑισαν ἀνὴρ ἐγ 
΄ ϑ. »») ᾽’ . Ὁ 5) Ν ε ε ρὸ ἯΝ ς ρο Ν ε ρο Νν ς 

χατάσχεσει αυτᾶ εν “ολεσιν αὕτων Ισραηλ, οἱ ἱερεῖς, χαὶϊ οἱ Λευίται., χα! οἱ Ναῦϑιναῖοι, χαι οἱ 
3 3 ὰ Ν ϑ ες," ι 

υἱοὶ δόλων Σαλωμών. Καὶ ἐν Ἱερεσαλὴμ ἐχάϑισαν ἀπὸ υἱῶν ᾿Ι6δα, χαὶ ἀπὸ υἱῶν Βενιαμίν" ἀπὸ 
υἱῶν ᾿Ιάόδα, ᾿Αϑαΐα υἱὸς ᾿Αζία, υἱὸς Ζαχαρία, υἱὸς Σαμαρία, υἱὸς Σαφατία, υἱὸς Μαλελεήλ: χαὶ 

ρϑ ρο ΄ ε ελ ε 3 ε . 

ἀπὸ τῶν υἱῶν Φαρὲς, Καὶ Μαασία υἱὸς Βαρδχ, υἱὸς Χαλαζᾶ, υἱος ᾿Οζία, υἱὸς ᾿Αδαΐα, υἱὸς 

᾿Ιωαρὶξ, υἱὸς Ζαχαρίε, υἱὸς τ Σηλωνί' Πάντες υἱοὶ Φαρὲς οἱ χαϑήμενοι ἐν ἹΙερεσαλὴμ, τετρᾶ- 

καὶ ποιμνίων] καὶ τροιμνη- 
ἐνέγκα!]} φερειν 93, 108. 

τηεά, 71. τῶν βοῶν] α τῶν 11, ςξς, ς8. 
μιὼν 1Π. καὶ τῶν τροδατων 93» το, 
εἰς οἶκον] εἰς τὸν οἰκο; 93. 
τοῖς ἱερεῦσι ἄς. δὰ ἤπ. οοπ,.} αὶ 74. 

Θεὰ ἡμῶν 29] ῥγοπλΪτ. τὰ 93) 108. 
ἐν οἴκῳ] ἐν τω οἰκω 93» 1οϑ. 

ΧΧΧΝΊΙ. σίτων] τὰ σιτε 93, 1το8. καὶ τὸν καρπὸν] και τὰς 
απαρχας ἡμῶν τὸν καρπὸν 93. ἔσ, πΙ καὶ τον, τοϑ. ΟορΡΙ. τὸν 
καρπὸν} τὴν ἀπαρχῆν 110. παντὸς ξύλου] -ἰ- σιτε )γ4.. οἴνου, 

καὶ ἐλαίου) α καὶ 93, 1908. εἰς τὸ γαφοφυλάκιον] κα το ςς. εἰς τὰ 
γαζοφυλακια 93», 1ο8. Οοτρ!. γαφοφυλ.---γῆς} μαθεῖ ἰπ σμαγαέξ. 
ταΐθοσε Αἰεχ. οἴκου τῇ ΘΕΣ] αὶ οιχου ς8. -Ἐ ἡμῶν ο3. Οομηρὶ. 

οἴκου τὸ ΘεΣ---Λευίταις} α οὐτὰ ἱπϊεγπηεά. 71. καὶ δεκάτην] χαὶ 
δειατας 44» ς8, 64, γ4. τού, 119, 121) 1345 226, 243, 248. Οὐμηρὶ. 
ΑΙ4, καὶ τὴν δεκατὴν 93, τιο8. γῆς ἡμῶν] Ργαπητῖ. της 93: τοῖς 
Λευίταις} α ς8. χαὶ αὐτοὶ οἱ] καὶ τοι οἱ ςς. ἐν πάσαις τόλ.] 

εν σασαις ταις πολ. ς8, 93) τοϑ. - δεαλείας ἡμῶν] ῥγαπυτι. τῆς 93. 
1ο8. δαλειαις ἡμῶν 110. 

ΧΧΧΨΙΙΙ. νἱὸς ᾿Ααρὼν] κα υἱος 11, ῥγατηϊτο. ὁ 93.- μετὰ τὰ 
Λευίτου] μετα των Λευιτῶν 93») 1ο8. Οομρί. ἐν τῇ δεκάτῃ] εν τω 
δεκατεν 93) τιοΒβ. ἐν τῇ ϑεκ. τὰ Λευίτου] 226.Ἡ τὰ Λενίτου 25] 
τες Λενιτὰς 93) τιοϑ. τῶν Λευιτῶν ΟΟπιρ. τῇ Λευίτε, καὶ οἱ ὅς. 
δὰ θη. ςοῦ).)} α 71. τῆς δεκάδος] της δεκατης 44, ς8, 64. 74) τοῦ, 
108, 120, 121, 134. Οοπλρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. κ 93. εἰς οἶκον Θεξ ἡμῶν] 
εἰς τον οἶκον τὰ Θὲξ ἡμῶν 93, 198. εἰς τὼ γαζοφυλάκια] εἰς γαζο- 

᾿ φυλάκιον 44, ςξ8. ΟΟΙρΙ. ἕσαι γαφοφυλακια ςς. ατὰα 64, τοῦ, Στ 10)» 

134) 241, 249. ΑΙ. εἰς γαζοφυλακεια 74. εἰς τα σαςοφοριὰ 93» 

το. εἰς οἶκον τῇ ΘΕΣ] εἰς τὸν οἰχοὸν τὰ ϑησαυρου 93» 108. οἰχα τὰ 
Θει: 248. οἴκου τῷ 5 ϑησαυρὰ Οομρρὶ. 

ΧΧΧΙΧ, Ὅτι εἰς-τ-τξ Λευὶ] αὶ οὐπὰ ἱπιοιτησά. γ1. εἰς τὰς 9η- 

«αυρὲς] εἰς τα τιαροφορια εἰς τὸν οἶκον τὸν ϑησαυρε, 93- εἰς τὰ σαςο- 
φορια τοϑ. εἰσοίσεσι») οἰσεσιν 93. οἱ υἱοὶ τὰ Λευὶ] οἱ Λενιται 
Π,ς 5»: 93.» 108. τὰς ἀπαρχὰς) κα τας 1]. ΡγαΠηΣ. ταὶ 71. χαὶ 

ἱκεῖτ--ἄδοντες} α ουπὶ Ἰπτειτηεά, 58. καὶ ἐκεῖ σκεύη τὰ ἅγια] καὶ 
μὴ αὐτοὶ σκεύη τῷ Κυρίου καταλύσεσι (αοϊοῤμπι). ) Οὐοάϊςεβ δεγρὶ!. 

σκεύη τὰ ἅγια] ῥγαπητι. τὰ 93, το8. καὶ οἱ λειτεργοὶ] αὶ Και 44» 
1) 74) τού, 119, 1345) 216, 243. Οορὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. -Ἐ καὶ οἱ 

λευιται ξς. καὶ οἱ ἄδοντες] καὶ οἱ ὠδοι 93, το8. ἐγκαταλείψο- 
μέν] ἐγκαταληψομὲν 93. ἐγκαταλείψωμεν ΑΙά. τῷ Θεέ] α τὰ 
γῖῳ τοῦ. ᾿ Κυριου Θεξ 74) τ19,) 134. ΑΙεχ. 

ἢν. Καὶ ἐκαϑισαν] ἐκαϑισαν δὲ 44. ἐξδαλοσαν] εἐξαλον 44, ς8, 
64, 71, 93, τού, 1τοϑ, 119, 134, 216, 243, 248. (οηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 

ἐξαλλον γ4. ρῥγαιγηῖ. καὶ τὸ Οοάϊςεβ δεγρὶὶ.  ἐνέγκα, ἕνα} τα 
ἐνέγκειν 93) 1ο8.{ ἀπὸ τῶν δέκα] εξ αὐτὸν (ἢς) το δέκατον 93. εξ 

Θεξ "μῶν 19} Ρῥγϑιηῖῖ. τοῦ 93) τοβ.. 

αφτων τὸ δεκατὸον τοϑ. καθίσαι) α ς8. ωὡςε οἰκεῖν 93») 198. πτύό- 
λει τῇ ἀγίῳ] ῥγαθιηϊτῖ. τῇ 58, ὅῳ 74,93, 1οῦ, 119, 1215) 134) 243. 
ΟοπΊρ!. ΑΙά, κ 71. καὶ ἑινέα μέρη] τὰ δὲ λοιπα εννεα μερει 93. 
τὰ δὲ λοιπὰ ἐννεα μερὴ το. καὶ ἑννέα μέρη ἐν ταῖς πόλεσι] α ς8. 

11. ὁ λαὸς} ὁ Θεος 93. τὰς ταντας] Γ. ς8. Οοπηρ. καϑι- 
σα!) κατοικῆσαι 93, 108. 

Π., Καὶ ὃ ὅτοι-- Ἱερασαλὴμ] α συ πὶ Ἰηϊετηεά. ς8.. ὥτοι οἱ ἄρ- 
χοντες]} οἱ ἀρχοντες ὅτοι 71. τῆς χώρας] 7ῖ. οἱ ἐκάϑισαν] οἱ 
κατοικῆσαν 93. οἱ κατωχῆσαν 1ο8. κα οἱ 236. καὶ ἐν ποόλεσιν--- 

Ἰσραὴλ] α οὐπὶ ἱηιειτηθά. γ1:. τόλεσιν Ἰ4δα] τολει [αδὰ 44. 
ΡΓγαοτλἶτ. ταῖς 93, 1ο8. ἐκαάϑισαν 29] ἐκαϑίσεν 11, 74. καὶ κατω- 
χκησεὲν 93, τοΒ. κατασχέσει αὐτῷ] ργατηῖττ. τὴ 93) τἸο8. πόλε- 
σιν αὐτῶν] ργβεπηϊῖ. ταις 93, 1[ο8.. κα αὐτῶν 1:21. οἱ ἱερεῖς] α οἱ 44, 
γ)1. ῥγϑπμτῖ. καὶ ς 5,93. καὶ οἱ Λευῖται] οἱ 75. καὶ οἱ Ναϑι- 
ναῖοι} α 11, ςς. καὶ οἱ Ναϑηναιοι 74) 93. καὶ οἱ υἱο}] α οἱ 719 74. 
Οοπιρὶ. ΑἸ4.  δώλων] ργαπλῖτί. τῶν 93, το8. Σαλωμών] Σαλο- 
μὼν τοό. Σολομῶντος (υἱ ἔργα) Οοιρρί. 

ΙΝ. ἐν Ἱερεσαλὴμ) κα 7... ἐκαάϑισαν] κατωκησαν 93) τοβ. 
ἀπὸ υἱῶν 19] απὸ τῶν νιων 93, τοβ. πὸ υἱῶν ᾿[άδα 19] ῥγεορηηξιε. 
καὶ τοό. ἀπὸ υἱῶν 2] λα 71. ἄπὸ τῶν νιὼν 93, 1ἸοΒ. Βενιᾶ- 

’ὕ φ᾿ ο . ἣ 4“ Ὁ δυΐ ο 

μίν] Βαινιαμειν (υἱ 4101) 93. απὸ νἱων Ιῴὡδὼ 45] 71. καὶ τῶν 
νιων Ιαδὰ 93, ιο8. ῥγαπηϊε. καὶ τού. Αἰά. ᾿Αϑαΐα) Αϑεα 11]. 
Αϑαιαι 111, ό4, ττ9, 243. ΑΙά, Αϑαΐας 44. Αϑανια γ1. Αϑα- 
ρᾶσϑας 93, 1ο8. Αϑὲεε, 248. Οοιηρὶ. 
α 44. νιος Οζια 64, 74) τού, τ10», 134, 236, 243, 248. Οομιρὶ. ΑΙἴεχ. 
υιος Ιωζια συν τοις συν ἀντοῖς 71. υἱος Οξιου 93. 1098. υἱὸς Ζαχα- 

ρία δτο. δὰ ἤπ. οοη).] Ζαχαριας Σαμαριας Σαφατιας Μαλελεὴλ καὶ 

απὸ υϊων Φαρες 44. 71... Ζαχαρία) Ζαχαριου 93, το. Σα- 
μαρία) Σαμαρειον 93. Αμαριου τοϑ. Σαφατία] Σαφατιου 93, 

108. 

Μαλεηλ 745 τού, τοϑ, 124. Μαλελιήλ Οοπιρὶ. 
λτὼν 11, ςς,) 64, 74, τοός 134, 236. ΑΪοεχ. 

Ψ. εείξ οοπι. ἱπίεστ. 71. Καὶ Μαασία] και Μαλσια όᾳ, 74, 

τού, 19, 124.- Μαασιᾶς 935 τοϑ. Μαλσιας 121. Μαλσια 436. 

και Μαλια 243. ΑἸά. “Μαλια 248. Οοπιρ. Καὶ Μαασία ὅτε. δὰ 

ἄη. ςοπι.] Μαλσιας Οξιας Σαφαΐας ἸΙωαριξ Ζαχαριας Σιλωνι 44. 

Χαλαζα] Χαλεα [1]. Χολεζα 93: Χοαζα τοϑ. υἱὺς Ὀζία] υιος 

Οζιου 93. το8. υἱὸς ᾿Αδαΐα, υἱὸς Ἰωαρὶ 67] γ4. ᾿Αδαΐα} Δαλεα 
11. Αχαΐα ΠΙ|. Ἰωαρὶ6] Ιωρειδ 11. Ιωιαριδ 64, 36. Αἰεχ. Ιωα- 
ρε6. 93. Οοπιρί. Ιωαρειμ τοϑ, “48, ΑΙά. Ἰωιαρειμ 110. ἴωια- 

τῶν υἱῶν Φαρὲς} 

ριμ 243: Ζαχαρίου] Θηδεια Π, Ζαχαρια 74. υἱὸς ΤΕ] α τὸ 

γ4. καὶ υἱος 248. ΟοΙηρΙ. Σηλωνί) Δηλωνε 1]. Ἤλωνι 111, γ)4. 

Σιλωνὴ 93. Σιλῶωνι τού. 

ΝΙ. Πάαντες} «β.τοι 44. Παντες---Ἱερουσαλὴμ] α οὐπὰ ἰηΐεῖ- 

υἱὸς ᾿Αζία) νιος Αζεδ' 11. 

Μαλελεήλ] Μαλελημ 11. Μασεηλ ὅ4. 119. 243, 248. ΑΙὰ.᾿ 

ΚΕΦ. Χ. 

ΚΕΦ. 



κΕΦ. ΧΙ. 

ΝΕΕΜΙΑΣ.: 

γ. χόσιοι ἐξηχονταοχτὼ ἄνδρες δυνάμεως. Καὶ ὅτοι υἱοὶ Βενιαμὶν, Σηλὼ υἱὸς Μεσελάμ, υἱὸς ᾿Ιωὰδ' 
υἱὸς Φαδαΐα, υἱὸς Κωλεῖα, υἱὸς Μαασίου, υἱὸς Ἐσιὴλ, υἱὸς Ἰεσία, ᾿'Καὶ ὀπίσω αὖτ Γηδὲ, Σῆ- .8. 

9. 

10. 11- 

12. 

13. 

14. 

1.1: 

18. 10. 

λὶ, ἐγναχόσιοι εἰχοσιοχτώ. Καὶ ᾿Ιωὴλ υἱὸς Ζεχρὶ ἐπίσχοπος ἐπ᾽ αὐτάρ" χαὶ ᾿Ιόδα υἱὸς ᾿Ασανὰ 

ἀπὸ τῆς “πόλεως, δεύτερος ᾿Απὸ τῶν ἱερέων" χαὶ Ἰαδία υἱὸς ᾿Ἰωαρὶξ, ᾿Ιαχὶν, Σαραΐα υἱὸς Ἐλ- 
χία, υἱὸς Μεσαλᾶμ, υἱὸς Σαδδδχ, υἱὸς Μαριῶῦ,, υἱὸς Αἰτὼϑ ἀπέναντι οἴχου τῇ Θεξᾷ. Καὶ οἱ 

ν “Ὁ ρο » φῷ “. 
ἀδελφοὶ αὐτῶν πποιᾶντες τὸ ἔργον τοῦ οἴχου, ὀχταχόσιοι εἰχοσιδύο" χαὶ ᾿Αδαΐα υἱὸς Ἱεροὰμ, υἱᾷ 

Φαλαλία, υἱξ ᾿Αμασὶ, υἱὸς Ζαχαρία, υἱὸς Φασσδρ, υἱὸς Μελχία, Καὶ ἀδελφοὶ αὐτᾷ ἄρχοντες᾽ 
πατριῶν, διαχόσιοι τεσσαραχονταδύο" χαὶ ᾿Αμασία υἱὸς ᾿Εσδριὴλ, υἱξ Μεσαριμὶϑ, υἱδ Ἐμμὴρ, 
Καὶ ἀδελφοὶ αὐτῇ δυνατοὶ πταρατάξεως, ἑχατὸν εἰχοσιοχτώ" χαὶ ἐπίσχοπος Βαδιὴλ υἱὸς τῶν με- 
γάλων. 

Σαμεῖ, Διαχόσιοι ὀγδοηχοντατέσσαρες. 

τηξὰ, 71. υἱοὶ] οἱ υἱοι 93. Φαρὲς] Σερες Π. οἱ καϑήμενοι] οἱ 
κατοικήσαντες 93) 108. τετρακόσιοι] ᾿γεετηϊτῖ. ανόρες 44. ἄνδρες 
δυνάμεως] -[- ἀπο υιων Ισδα 71. 

Ν]1. Καὶ ὅτοι υἱο}] α 5τοι 44. καὶ απὸ 71. καὶ 5τοι οἱ νιοι 93. 

Βενιαμὶν---εἰκοσιοκτώ δὰ ἔπ. οοη). ε4.] Βενιάμιν ἐννακόσιοι εἰκοσι- 
ὀκτὼ 44. Σηλὼ] Σαὰμα 93. Σαμαα τοϑ. Σηλωμ 448. Οοπιρί. 
Μεσελᾶμ)] Μεσονλα 11, 64, 243. ΑΙά. -Ἑ σὺν τοῖς συν αὐτω γ1. 

Μεσϑλαμ 93. Μεσολλαμ τοϑ. Μεσολὰμ Οομρρὶ. υἱὸς Ἰωὰδ] 

ανιος 1. υἱὸς Ἰωὰδ ὅτε. δά ἤῃ. οοπ).7 71. Κωλεΐα] Κοδια 11. 
Κολεΐα 93. Κωλια 119. Μαασίου] Μαγαηλ 11. Μαασσιου γ4. 
ἘΞϑιὴλ] Αἰϑιηλ Π, 74, τού, 121) 134)226. Ἠϑιὴλ ΑἸεχ. 
᾿εσσια 64. 74, τού, ἴοϑ, 1347236,) 248. Ιωσσια 93. 

ΑΙεχ. Ἰωσαί ΑἸά. 

ΨΠΠ1Ι. Καὶ ὀπίσω αὐτῷ Γηδὶ, Σηλὶ] α 71. 
αὐτῇ 93,108. Γηδὲ] Βηγι γ4.- [εδξς 92. 
Γηδι τῶι, 124. Γεδεὲ Οοπιρί. Γηξεεὶ ΑἸεχ. 
64. ΑἸά. Γηδεημ 243. Γηξεελι 248. Σηλὶ] Σηλει 93. ΑἸεχ. Σηλ 

τού. Σηλεει 1οϑ. Οοπιρὶ, Ισηλϑε 119. ἐννακόσιοι] ργροπλϊῖ. οἱ 
παντες 93.) τοβ. ενακχοσιοι τοῦ. εἰχοσιοκτώ] οχτὼω τοῦ Βινιάμειν 
93. “Ἔ τοῦ Βενιαμιν 1οϑ. 

ΙΧ. υἱὸς Ζεχρὶ] νιος Ζεχρει 93. υἱος Εζεχρι τοῦ. ἐπ᾽ αὐτάς] 
ἐπ᾿ αὐτων 93. αὐτῶν 1οϑ. απ᾽ αὐτὲς 14. 168] Ιυδὰς 11, 44. 
74,93, τού, 121) 134, 236. ΑΙεκ. ἸΙάδα δες. δὰ ἤη. σοπ).} αὶ 71. 
υἱὸς ᾿Ασανὰ] νιος Ασσανα 74. ὅὄνιος Ασεννῶ 93. υἱος Ασεννᾶ τοβ. 
υιος Ασαμ 248. (οπρὶ. βαθεῖ υἱὸς ἰῃ ομᾶγαξς. πηΐηογε ΑἸεχ.Ό απὸ 
τῆς ττόλεως]} ἐπὶ τῆς σολεὼς 11, ςς, 93, τιο8. Οοτρ. ἀπὸ τῆς πό- 
λεως, δεύτερος] ὃς ἣν ἐκ δευτέρου ἀπὸ τῆς τοόλεως 4 (οάϊοεβ ϑετρὶϊ. ὃς 
ἣν δεύτερος ἀπὸ τῆς ττόλεως 3 Οοὐϊςε5 δετρὶϊ. 

Χ, ᾿Απὸ τῶν ἱερέων} ργαεπηϊτς. καὶ ) Οὐάϊοα5 ϑεγρὶϊ. 

Ιαδια συν τοις συν ἀυτῳ 71. ᾿Αγδὶδ 7 Οοάϊοε5 δετεὶϊ. 
Δαλεια 11. Ιαδιας 44. Ἰεϑιας 93. Ιαδεια 248. (οτμρὶ. 
αρὶ 6] , 44. 71. Ἰωαρὶξ] Ιωρειξ 11. Ἰωριθ 11]. 
134) 243. ΑἸά. Ιωραμ 74. ΙἸωιαρειδ 93- 
110, 121) 248. Ἰωαρεὶδ Οὐμηρὶ. 

Ἰεσία 

Ἰεσσεία Οομηρι. 

αὐτξ] -Ἐ οἱ αδελφοι 

Γηδ τοό. Ἰεξεὲ τοϑ. 

᾿ Γηξὲ, Σηλὶ] Γηξεηλι 

καὶ Ἰαϑία] 

ἸΙαδία] 

υἱὸς Ἰω- 
ἸΙωαριμ 64. τού, 

ἰωιαρεμν 1ο8. Ιωαρεια 

Ἰαχὶν] Ιαχεῖν 64») τ19. ΑΙεχ. 
ΠΝ 71. νὴ Ιαχεῖν 93. Ἀγ, τε τοϑ. 

ΧΙ. Σαραΐα) Σαραιας 44-. Ργδυγίτ. νι 93, τοϑ. Σαριας 248. 
Σαρέας (οὶ. Σαριᾶ ) Οοὐϊΐςοεβ ϑ8εγρὶὶ. Σαραία---Αἰτῶϑ] α ουπὴ 

ἰπϊεσπιεά. )1. υἱὸς Ἑλχία] Ἑλχιᾶς 44. υἱκ Χελκιου 93) τοβ. 
Ἐλχία] Ἐλχίνα ΑΙά. υἱὸς Μεσελὰμ] κα νιος 44. νιε Μοσολλαμ 
93. υἱκ Μολολλαᾶμ τοβ. υἱὸς 39] υἱξ 93. υἱὸς Σαδδὲκ] Σαδωκ 
44. υἱὰ Σαδδοκ το. Σαδδὲκ] Αδεκχ 64) 243. ΑἸά. Σαδουχ τοῦ. 
Αδωκ 248. Οοτρὶ. υἱὸς Μαριὼθ)] α νιος 44. νιε Σαλκ' υἱ Μα- 
ριωϑ᾽ 93. υἱα Σώλω, νι Μαριωθ τοϑ. υἱὸς Αἰτὼϑ] α 44. υἱε Α- 
χειτίωθξ 93. νιε Αχιτωδ τοβ. Αἰτὼϑ] Απωδωχ 11. Αἰτωξ ὅᾳ, 
119, 243. ἈΙ4, ΑΙεχ. Ατωβ 248. ᾿Αχιτὼδ Οομρ. ὠπέναντι] 
πγεμένος 93) τοϑ. (ὐοπηρὶ. ᾿ 

ΧΙΙ. Καὶ οἱ ἀϑελφο!] α οἱ 445 ξςς) 64, 71) 74, τοῦ, 134) 36. 
ΑΙεχ. στοιᾶντες] ργϑιλϊζ, οἱ 93,) 108. τὸ ἔργον] τὰ ἔογα ([ς) 
93. τα εργὰ τιοϑ. τὸ ἔργον τῷ οἴκου) τὸ ἔργον δουλείας τῷ οἴκε 
Κυρίου Οοἀϊςεαβ δἰϊᾳυοῖ ϑεγρὶὶ ; ΠΌΠΊΕΓΙ5 Ὡοη ἀδίιγ. τῷ οἴκου] α τῷ 

ΑΙα, ᾿ὀκτακόσιον--Φαλαλία] λα συπὶ ἱπίεστηθά, 1. ὀχταχόσιοι 
᾿ εἰκοσιδύο] ἦσαν ὀκτακόσιοι εἴκοσι καὶ δύο Οοάεχ υπι8 ϑετρὶ!. ἤς, 
Ργδεταϊο καὶ, 2 Οοάΐοεβ ϑεγρὶ. ὀ εἰκοσιδύο} εἴκοσι καὶ ὃνο το. 
᾿Αδϑαΐα] Αϑαῖϊας 44, 93» 1οϑ. Αδαιας συν τοις συν ἀὐτῳ 71. ᾿Αϑαιὶ 
6 Οοὐΐοεβ δ γε, υἱὸς Ἵερ.}] υἱς Ιερ. 93. υἱὸς Ἐρὲμ: 6 Οοὐϊοες 
δεῖ. υἱὸς Ἱεροὰμ δο. 84 ἔπ. οοῃ).} Φαλακιας Αμασι Ζαχαριας 
Φασεερ Μελχιας 44. 71. Ἱεροὰμ)} Ιεροδοαμ 248. Φαλαλία] 
γος. ΠΠ. 

Καὶ ἀπὸ τῶν Λευιτῶν, Σαμαΐα, υἱὸς ἜσΡΙΣαΙ Ματϑαυίας υἱὸς Μιχὰ, χαὶ ᾿Ἰωδὴξ υἱὸς 

Καὶ οἱ πυλωροὶ, ᾿Αχϑξδ, Τελαμὶν, χαὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐὖ- 

Φασλλια γ4. Φαλαιλιξ 921. Φαλλαλις τοϑ. Φαλανια 110. υἱῷ 

᾿Αμασὶ] ας 11, 74, τού. 134, 226. μιαδεῖ υἱς ἴῃ οὔδγ, πιὶη. ΑἸεχ. 

᾿Αμασὶ] Ναμασι 64) τ19, 243. ΟΟπηρ]. ΑΙά. Αμασιε 93, τοβ. υἱὸς 
Ζαχαρία), υἱς Ζαχαριου 93, τιοϑ. υἷι Ζαχαρια 448. Οομηρὶ. υἱοὶ 
Ζαχαρία ΑΙά. υἱὸς Φασσὲρ] υἱα Φασσουρ 93. νιε Φασουρ τοβ. 
Οοπηρί. υἱε Φασεϑυρ248. Φασσὲρ) Φασεθυρόᾳ. ΑΙά. Φασεερ 74, 
τού, 119) 121, 134. Αἰεχ. Φασεθυρ 243. υἱὸς Μελχία] νικ Μελ- 
ΧΙξ 93.108. υἱε Μελχία 248. Οοπηρί. Βαδεῖ υἱὸς ἴπ οΒᾶγ, τη. ΑἸοχ. 

ΧΠΙ. Καὶ ἀδελφοὶ αὐτῷ} 11, γ1. καὶ οἱ αδελφοι αὐτῶν 44. 
δαδεῖ ἴῃ οδιαγαές. πηϊπογε ΑἸεχΌ ἀδελφοὶ] ργαυϑῖ. οἱ 93. ϑια- 
κόσιοι] αὶ 52, ό4ᾳ. τεσσαρακονταδύο}) σαρακονταδυο (υς 4101) 4.4, 
ιοό. καὶ ᾿Αμασία] καὶ Αμεσαῖ 44, 74. Αἰεχ. καὶ Μεσσαΐ ὅᾳ, 
243, 248. ΑἸά. καὶ Αμεσαΐ σὺν τοις δυνατοῖς 71. και Ἀμασαΐ 93» 
108. Οομηρὶ. καὶ Αμεσσαὶ τού, 119, 120, 121, 134, 4216. υἱὸς 

Ἐσδριὴλ ὅς. δὰ ἤπ. οοπ1.}.. 71. Ἐσδριὴλ) Εζριηλ 44, 74» 93, 
τού, 1οϑ, 119») 120, 121») 134, 436. Ιεξριηλ 64, 243. [εσριηλ 448. 
᾿Ἐσριὴλ Οοπηρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. υἱῷ Μεσαριμὶϑ] Μασαλιμωϑ' 44. 
υις Αζακχιου νιΕ Μασαλλημωϑ 93. να Ζακχιου υιδ ι Μασαλλημωϑδ 

108. υἱξ Αχιον Μασαλιμιϑ᾽ τιρ. ᾿υἱᾷ Σακχίου, νίς Μασαλιμὼϑ 
ΟοπηρΙ. υἱξ Μεσαρ. υἱξ Ἐμμὴρ] α 11. Βαρεῖ ἴῃ σμδγαᾶς, πΐποις 
ΑΙεχ. μΜεσαριμὶ] Μασαλιμιϑ' 64) γ4,) τοό, τ20, 134, 436, 5243. 
Μασαλλημωθ τοϑ. Μασαλιμωθ 248... υἱξ Ἐμμὴρ] α νιε 44. 
Ἔμμηρ)] Ἐμηρ 64, 243. ΑἸά. 

ΧΙΝ. Καὶ ἀδελφοὶ αὐτϑ] καὶ οἱ αδελφοι αὐυτων 44. Καὶ ἀϑδελ- 
φοὶ αὐτῷ δυνατοὶ) , 71. ϑελφο! } ῥγαιιῖε. οἱ 93. τσαραταξεως 
παρατάξει 93.) 1ο86. καὶ ἐπίσκοπος] - ἐπ᾿ αὐτῶν 44) 71) 74) 93, 
τού, 1ο8, 121) 134, 236, 243. ΑΙά. ΑΙεχ. -Ἐ αντὼν ς2, 64, τι. 

Ἢ ἐπ᾿ αὐτες 248. (οιμηρὶ. Βαϑιὴλ] Ζεχριηλ 449 74» 93. τού, τοϑ, 

120, 121, 134, 216, 448. (οαιρί. Ζοχριηλ 52. Ζοχριῆλ 64, ττ0» 

243. Ζαχριῆλ 7ι. Σοχριῆλ ΑΙά. ΑΙοεχ. 

ςξ5 71. Ὠδῦεξ ἴῃ οδαγαέξ. πγΐπογε ΑἸεχ. 

ΧΝ. Σαμαΐα] Σαμαΐας 44, ται. ΙΣ σὺν τοῖς σὺν ἀυτῳ Κι. 
Σεμειᾶς 93: Σεμειας νιος Ασουρ τοϑ. υἱὸς Ἐσρικὰμ)} α 71. υἱὸς 
᾿Ασϑδ υἱξ Ἐσρικαμ (ουπι υἱξ. ᾿Ἐσρικαμ ἱπ οδαγαές, τηΐποσε) Αἷεχ. 
υἱὸς Ἔσρικὰμ---Διακοσιοὶ ἰπ οοην. 18. Εξρι Μαϑϑανιας Ἰωξηδ δια- 

χοσιοι 44. Ἐσρικὰμ) Ασουξ νιος Εζερει 11. Εξρι 1Π. Ασεξ υἱος 
Εζρι ζω, 64, 74, τού, 119, 120, 12:1) 1345) 236, 243. Ασσουθ' νιος 
Ἐζρικαμ: υι5 Ασᾳδι" υἱ5 Βαννα" και Σαξαϑαιος" καὶ Ιωξαξβαϑ' ἐπὶ 
τὰ ἐργὰ τε Θεξ τι ἐξωτατον' καὶ απὸ των ἀρχόντων των Λενιτων" 93. 
Ἔνι; Ασαξιου, υἱε Βοννω, καὶ Σαϑϑαιος, καὶ Ιωξαξαδ ἐπι τὰ ἐργὰ τὰ 

οἰκου τὰ Θεξ τὰ ἐζωτατου, καὶ ἀπὸ τῶν ἀρχόντων τῶν λευιτὼν 108. 

Ασουξ νιος ἔσρι 248. ΑΙά. ᾿Ασὰδ υἱὰ ᾿Εσρικῶμ, υἱὰ ᾿Ασαβία, υἱὰ 
Βοννῶ, Καὶ Σαδδαϑαῖος, καὶ Ιωσαδὰδ ἐπὶ τὰ ἔργα τῇ οἴκου τὰ Θεξ 
τὰ ἰξωτάτου, καὶ ἀπὸ τῶν ἀρχόντων τῶν Λευιτῶν ΟΟΠΙΡΙ. 

ΧΥΠΙ. εεῖ οοαι. ἱπίερτ. )γ1. Ματϑανίας] και Μαϑανια 1]. 
ΡῬΓϑεπιτῖ. καὶ ςὰ, 119, 248. Οοιηρί. καὶ Μαϑϑανιας 64, γ4,) τού, 
121) 134) 216, 243. ΑΙά. ΑΙεχ. υἱὸς Μιχὰ] νιος Μαχα 11. νιος 
Μειχα΄ 93. καὶ Ἰωδὴῤ υἱ υἱὸς Σαμαὶ] υἱος Ζεχρει" νιεα Ασαφ" ἄρχων 

του αἰνον" καὶ Ιουδας τῆς προσευχῆς" καὶ Βοκχειας δευτερος εκ τῶν 
αδελφων αντε' και Αὐδειας Σαμαιου" υἱ Γαλελ' υἱξ διϑεν" τσαντες οἱ 

᾿Λευίται ἐν τῇ σολοι τὴ ἀγια. 93. ἔς, ηἴἢ Ζεχρι», εἰ Αὔδιας υνος Σα- 
μαιου νιξ Γαλεκ, τοϑ. υἱὸς Ζεχρεὶ, υἱ5 ᾿Ασὰδ, ἃ ἄρχων τὸ αἷνου, καὶ 
Ἰάδας τῆς προσευχῆς, καὶ Βοκχείας. δεύτερος ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτὰ, καὶ 
᾿Αδδιας υἱὸς Σαμαίου υἱξ Γαλὲλ υἱβ ᾿Ιδιϑὰν, πάντες οἱ Λευῖται ἐν τῇ 
τόλες τῇ ἁγίῳ Οοπιρί. Ἰωδὴδ] Ιωδιδ γ4. Ιωΐξην 1:2:. 

ΧΥ͂ΠΙ. ὀγδοηκοντατέσσαρες ογδοηκοντα καὶ τεσσαρες 93. 
ΧΙΧ. ᾿Αχὰδ] Αχχουδ. 9,.. Τελαμὶν] 'Τελαμηιν 93. 
9 

Τιλα» 

υἱὸς τῶν μεγάλων} 11, 

ΤΩ 



ΝΕΕΕΜΙΑΣ. 
ΚΕΦ. ΧΙ. 

Καὶ ἐπίσχοπος Λευιτῶν υἱὸς Βανὶ, υἱὸς ᾿ΟΖ,, υἱὸς ᾿Ασαξία, υἱὸς 22. 
Μιχά: ἀπὸ υἱὼν ᾿Ασὰφ τῶν ἀδόντων ἀπέναντι ἔργου οἴχου τῇ Θεδ' Ὅτι ἐντολὴ τοῦ βασιλέως 23. 

εἰς αὐτάς. Καὶ Φαϑαΐα υἱὸς Βασηζὰ πρὸς χεῖρα τοῦ βασιλέως εἰς 'σᾶν χρῆμα τῷ λαῷ, Καὶ 24. 25. 

πρὸς τὰς ἐπαύλεις ἐν ἀγρῷ αὐτῶν" χαὶ ἀπὸ υἱῶν ᾿Ιόδα ἐχάϑισαν ἐν Καριαϑαρξὸχ, Καὶ ἐν Ἰησᾶ, 26. 
Καὶ ἐν Βηρσαξεὲ, χαὶ ἐπαύλεις αὐτῶν Λαχὶς χαὶ ἀγροὶ αὐτῆς" χαὶ παρενεξάλοσαν ἐν Βηρσαξεό. 27. 3ο. 
Καὶ οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν ἀπὸ Γαξδχὰ Μαχμάς. Καὶ ἀπὸ τῶν Λευιτῶγ μερίδες ᾿Ιόδα τῷ Βενιαμίν. 31. 36. 

ΚΕΦ. 

ΧΙ. 

τῶν, ἑκατὸν ἑδδομηχονταδύο. 

ΚΑΙ ὅτοι οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται οἱ ἀναξάντες μετὰ Ζοροξάξελ υἱ Σαλαϑιὴλ χαὶ Ἴησξ' Σα- ι. 
ράΐα, ἹἹερεμία, Ἔσδρα, ᾿Αμαρία, Μαλᾶχ, Σεχενία' Οὗτοι οἱ ἄρχοντες τῶν ἱερέων, χαὶ ἀδελ- 2. 3. 7. 
φοὶ αὐτῶν ἐν ἡμέραις ᾿Ιησοί. Καὶ οἱ Λευῖται, ᾿Ιησᾷ, Βαγεῖ, Καδμιὴλ, Σαραβία, ᾿Ιωδχὲ, Ματ- 8. 

μεὲὶν ΑΙεχ. - καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν] καὶ μετ᾽ αὐτῶν 44. ἑἕἑκατὸν})]; εν Μαχηναί ((ς). καὶ ἐν ταῖς ϑυγατρασιν ἀντῆς. καὶ ἐν Ζανω. καὶ 
Ρχαβιηϊῖ, οἱ φυλασσοῦῖες ἐν ταις τυλαις͵ 93, 108... ἱὑδδομηκονταδύν)] Οὐυδολλαμ’ καὶ ταῖς ἐπαύλεσιν αὐτῶν. καὶ ἐν α αχεὶς (Ης) 93. καὶ 

ἂιςς τας ἐπαυλεις 1τοϑ. 

. καὶ καϊωχησαν 93») 108. 
ταῖς ϑυγατρασιν αὐτῆς 93. Καριαϑαρθουκ καὶ ἐν ταῖς ϑυγατρασιν 

ἔπαυλις 243. 

το δὲ λοιπὸν τοῦ [ηλ. χαι οἱ μέρεις χαὶ οἱ λευιται ἐν πασαις ταις πο- 
λεσιν τῆς Ιουδαιας ἀνὴρ ἐν τῇ κληρονομία αὐταὶ καὶ οἱ ναϑηναιοι οὲ κα- 
τωχῆσαν ἐν Οφαλα καὶ Σεαν' καὶ Γεσφας ἐπὶ τῶν ναϑηναιὼν 91. -Ἐ τὸ 
δὲ λοιπὸν του Ισραηλ, καὶ οἱ ἱερεις καὶ οἱ λευιται ἐν σασαις ταῖς π᾿- 

λέσι της Ἰουδαίας, ἀνὴρ εν τὴ χληρονομιῷ αὐτὰ καὶ οἱ ναϑιναιοι κατω- 
'χήσαν ἐν Οφλαα, και οἱ νιοι αν και Γεσφας ἔπι τῶν ναϑιναίων τοϑ. 

τὸ δὲ λοιπὸν τῇ Ἰσραὴλ, καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται ἐν πάσαις 
ταῖς πόλεσι τῆς ᾿Ιουδαίας, ἀνὴρ ἐν τῇ κληρονομία αὐτο" καὶ οἱ Ναϑι- 
γαῖοι, οἱ κατῴκησαν ἐν Ὀφλά, καὶ Σιαδ, καὶ Γεσφῶς ἀπὸ τῶν Ναϑι- 
γαίων ΟοηΡΡΪ. 

, ΧΧΠ. Λενιτῶν] τῶν λευιτὼν εν Ιερουσαλημ 93, τοΒ. ᾿ ἐν ΐἽερε- 

σαλὴμ Οοπιρ. υἱὸς Βαν}] α 44. νιος Βαανι 248. υἱὸς Βανὶ, 
υἱὸς ὈΦ)] Οζοι νιος Βονεε 93. Οζι νιος Βοννει τοῦ. Ὀζζεὶ υἱὸς Βανὶ 
Θοπιρ. υἱὸς ὈΖ!}) κα υιος 11, 44, 64, (γι. εἰ ἢς ἴῃ) γ45» 134. 
Ἰδθοεῖ υἱὸς ἰῃ οδιλγαέϊς. ταΐποτο ΑἸοχ. υἱὸς ᾿Ασαξία] νι Ασαξιου 93. 

1οϑ. υἱε Σαδια 248. Οομρ!. υἱὸς ᾿Ασαξία, υἱὸς Μιχά] α 44. 

᾿Ασαξία] Αφαδια γι. Σαδια ττ0, 243. ΑἸά. ᾿ υἱὸς Μιχά] υἱα 

Ματϑανιου υἱξ Μείχα 93. υἱκ Μαϑϑανιου, νι Μιχα τοϑ. (οπηρί. 
νι Μιχα 248.Ἡ. ὐπὸ υἱὼν] απο τῶν υιων 93, το83. ᾿Ασὰφ] Ασαξ 
Ἡ. ἔργου) κα ττ19. 
της. Τὰ 121. 

ΧΧΠΙ. Ὅτι ἐντολὴ] οτι ἥ ἐντολη 93) 1:ο8. εἰς αὐτάς] ἐπ᾿ αυ- 
τοὺς καὶ ἡ ταξις ἐν τοις αδεσι καϑ' ἐκαςὴν ἡμέραν 445 71) τοό. επ᾽ 
αὐτοὺς 64, 74) 119, 120, 121) 1349 226, 243. ΑἸά. ΑΙεχ. επ᾽ αὐτες" 
καὶ διέμεινεν ἐν τπίξει ἐπὶ τοῖς ὁδοῖς (Π0) λογος ἑκᾶςης ἡμέρας ἐν τὴ 
ἡμέρα αὐτῇ 93. ὥς, ΠΗ͂ διέμενεν εἰ ὡδοις, τοϑ. Οομηρί. ἐπ᾿ εαὐτους 
4248. 

ΧΧΙΝ. Φαϑαΐα) Παϑαια 11. Φαϑαῖας 44. ὥϑαια γ4ᾳ4. ῷαϑ- 
ϑαΐα 93. Φαδαϊας τωι. Παταΐα Οοάεχ υπὺβ ϑερῖ. Βασηζα] 
Βασιζα 44, 74, τού, 134) 248. Μασσει, Ζαξεηλ 932. Μασσιζαξεηλ 

τοϑ. Φασιζα 141. Μασσιζαβδὴλ (οπιρὶ. Μεσιζαξὺλ Οοάεχ υηιι5 
ϑεῖρί. τρὸς χεῖρα τῇ βασιλέως] απὸ τῶν υἱων Αξαρα υἱε. Ιουδα 
ἐχόμενα τοῦ βασιλέως 93. ἔς, πη Ζαρα, 1τοϑ. ρῥγαπιῖτξ. ἀπὸ τῶν 
υἱῶν Ζᾶρα υἱξ Ἰόδα Οοπηρ. εἰς τῶν χρῆμα] καὶ εἰς ξς. εἰς ταντὰ 
λόγον 9359 108. (πηρ]. εἰς τσᾶν ρῃμα τ1ο. 

ΧΧΥ. Καὶ «ρὸς τὰς ἐπαύλεις] καὶ ἔγαι ἐπαύλης (Π.) 93. χαι 
ἐν ἀγρῷ} ἐν τοις ἀγροῖς 93, 108. καὶ 

ἀπὸ] κατῴκησαν απὸ 93) 1ἸοΒ. υἱῶν] ῥγατηϊῖ. τῶν 93. ἐχάϑισαν] 
Καριαϑαρθῦκ) Καριαϑαρ 11. -Ἐ καὶ εν 

αὐτῆς τοϑ. β.; πἰῇ Καριαϑαρδῶγ, Οοπιρὶ, Καριαϑαρξωχ “48. 
ΑΙὰ. Καριαϑαρδὸ ΑΙεκ. 

ΧΧΥῚ. Καὶ ἐν Ἰησξ] καὶ εν Καδσεηλ᾽ καὶ ἐν ταῖς ϑυγατρασιν 
ἀυτῆς καὶ ἐν Σεε' καὶ εν Μωλαδ' και ἐν Βηϑαλατ, καὶ ἐν Αρσεοσοῶ 
93. καὶ ἐν Δαιδων καὶ ἐν ταῖς ϑυγατρασιν αντῆς καὶ ἐν Καδσεηλ 
καὶ ἐν ταῖς ϑνγατρᾶσιν αὐτῆς καὶ ἐν Σβα καὶ ἐν Μωλαδαὰ και ἐν Βη9- 
φαλατ και ἐν Ασερσωαλ 1οΒ8. ργεδιηϊῖ. καὶ ἐν Δαιξῶν καὶ ἐν ταῖς ϑυ- 
γατράσιν αὐτῆς, καὶ ἐν Καδσεὴλ καὶ ἐν ταῖς αὐλαῖς αὐτῆς, Οσπιρὶ. 
ΟΥ Νυὶρ. Ἰησπ] σου τ10. 

ΧΧΥΊΙ. Καὶ ἐν] εν 44. Καὶ ἐν Βηρσαξεὶ] καὶ ἐν Μωλαδὰ, 
καὶ ἐν Βηϑφαλῶτ, καὶ ἐν ᾿Ασερσωῶλ, καὶ ἐν Βηρσαδεαὶ Οοπιρὶ. 

᾿ Βηρσαδεὶ] Βηρσαξεαι (υϊ {πρι4) 93. Βερσαθεε (ῇς ςοπι. 30.) 110. 
Αἰεχ. καὶ ἐπαύλεις) και ταῖς ϑυγατρᾶσιν 93, τοβ. (πρὶ. καὶ 

αὐτῶν] αντης 93, τοϑ. Οομπρρὶ. 
ΧΧΧ. Λαχὶς] Λαχέις 44) 645 745 τοῦ, 120, 134, 236. ΑἸά. 

. Αἴεχ. καὶ Ἐν Σεκελαγ. καὶ ἐν Μαχειναι. καὶ ἐν ταῖς ϑυγατρασιν' 
Χαν ἐν Ῥεμμων" καὶ ἐν Σαραα. καὶ εν ἱερειμουϑ. καὶ ἐν Σεκελᾶγ. καὶ 

οἴκου τῷ Θε8] α οἰκου ζ2. κα τοῦ 74. ῥγδ- 

. δαξελ 93.. 

ἐν Σεκελαγ χαι ἐν Μαμη κά! ἐν ταῖς ϑυγατρᾶσιν ἀντὴς καὶ ἐν Ῥεμ» 
᾿ς μῶν, καὶ ἐν Σαρα καὶ εν Ἱεριμονϑ, καὶ ἐν Ζανω καὶ Οδολλαμ καὶ 

ταις ἐπαύλεσιν ἀντῶν καὶ ἐν Λαχεῖς 108. Καὶ ἐν Σεχελῶγ, καὶ ἐν 

Μαξδνη, καὶ ἐν ταῖς ϑυγατράσιν αὐτῆς, καὶ ἐν Ῥεμαῶν, καὶ ἐν Σαρὼ, 
καὶ ἐν Ἱεριμδϑ καὶ ἐν Ζαννοὰ, καὶ Ὀδολλῶμ, καὶ ταῖς ἐπαύλεσιν αὐ- 
τῶν, καὶ ἐν Λαχεὶς Οοπιρ. καὶ ἀγροὶ] καὶ οἱ αγροι 44) 74,» τοῦ, 
120, 134, 2306, 243,)248. ΑἸά. ΑἸεχ. καὶ τοις ἀγροῖς 93) 1ο8. (οχηρὶ. 

αὐτῆς} καὶ ἐν Ζηκα' και εν ταις ϑυγατρασιν ἀντῆς 93. -ἔ ελάσῃ), 
πἰἢ Αξηκα, τοϑ. Οοπιρί. ΟἿ. Ψυΐγ. αὐτῶν (ςοττ.) 124. σπταρενε- 
δάλοσαν] τοαρενεξαλον 71) 93, 108, 248. Οοπιρί. Βηρσαβεὲ] Βηρ- 
σαξεαι εὡς φαραγίος Ἐννομ 93. ἔς, πἰῆ Βερσαβδεαὶ, Οοπρί.  εὡς 
φαραγῖος Εννομ, τοϑ. 

ΧΧΧΙ, Καὶ οἱ υἱο} α οἱ γ4, τού. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. κα υἱοὶ τοϑ. 
Βεσγιαμὶν] Βενιαμειν 93. Γαδαὰ] Γαξαακ τιοό. Γαξὰδ᾿ ΑΙά. Γα- 
δαὰ Μαχμας) Γαλάμαχαμας 1]. Μαχμαάς}) Μαχαμας ὅό4, 

119) 243. ΑΙά. ΑἸεχ. καὶ Μαχμαᾶς και Γαι καὶ Βαιϑηλ' καὶ τῶν 
ϑυγατερων αὐτης' καὶ ἐν Αναϑωϑ. Νοξανιασὼρ ([0)" Ραμαγεϑϑαιμ. 
Αδωδ. Σεξωειν Ναξαλατ. Λυῦδα καὶ Ονω. Γηαρασειμ 93. καὶ Μαγ- 
μᾶς καὶ γε καὶ Βαιϑὴλ καὶ τῶν ϑυγατερων αὐτῆς καὶ ἐν Αγαϑὼϑ᾽ Νο- 
δανια, Ασωρ, Ραμα, Γεῦϑαμ, Αδωδι, Σεξωειν, Ναξδαλητ, Λυδδα καὶ 
Ὥνω᾽ γὴ Αράσειμι τοβ. ῥγϑεηιττ. καὶ 248. καὶ Μαγμὰᾶς, καί γε καὶ 
Βαιϑὴλ, καὶ τῶν ϑυγατέρων αὐτῆς" καὶ ἐν ᾿Αναϑώϑ, Νὸξ, ᾿Ανία, 
᾿Ασὼρ, Ῥαμὰ, Γιϑϑαῖμ, ᾿Αδωδ, Σεξωεὶμ, Ναδαλῶτ, Λύδδα, καὶ 
Ὀνωγπαρασείμ. ΟομρΪ. 

ΧΧΧΝῚ. ἀπὸ τῶν] ἐκ τῶν 93, 1οΒ. Οοπιρί. μερίδες] μεριδὰς 

)1. Ἰάδα] ἐν τῶ Ἰουδα 93, τοϑ. Οοπηρ. τῷ Βενιαμίν] καὶ τῶ 
Βαιννιαμεῖν (ἢ 6) 93. Ρταδγηἶετ. καὶ τοϑ. καὶ Βενιαμίν Οομρρὶ. 

.1. Καὶ ὅτοι] ὁτοι γὰρ 44. καὶ οἱ Λευῖται!) οἱ 44) 74. οἱ 
ἀναβάντες} οἱ αναξαινοντες ςς, 7Ω4. μετὰ Ζοροδαθελ] τρος Ιερομ- 

υἱξ Σαλαϑιὴλ] "44. υἱοσαλαϑαὴλ (0) 93. 
ἾησΒ] Ιησους 71. -Ἐ τοὺ Ἰωσεδὲκ 91) ιο8. καὶ Ιησοὺυς τοῦ. 
ραΐα] Σαραίας 44,93. τι.ο8. Ἱερεμία] Ιερμια 11, 64.) 715). 74) τοό, 
119, 134, 243. ΑΙεχ. Ϊερεμίας 445) 93) 248. (Οοαρ!. [Ϊηρεμιας τοϑ. 

Ἔσδρα] Εσδραμ 11. Ἑζρα 44, 745 110, 134) 236. ΑΙεχ. Εσρα 7:1. 
Εσζας 93. και Εζρα ιοό. Εζδρας τοϑ. Εσδρας 248. (οηνι. 

11. ᾿Αμαρία)] Αριαμ 11, Αμαριας 44) 248. Οοπιρί. Αζαριας 
93,108. Μαλέχ] Αλελ 1. Μαλουκ' Αὐτους 93. Μαλεκ' ΑτῇΊες 
τοϑ. - ᾿Ατῇδς περὶ. - ̓ Ατὰὲ Οοάδχ υηυ8 ϑεγρὶ. Δεϊϊμελ, Ηαί- 
ἡ: Νυΐϊρ. 

11, Σεχενία) και Σενεχίας 44. Σεχενίας 71) 248. Σεχενίας. 

Ρεουμ. Μαρειμωϑ. Αϑαιας. Γεναϑων. Αξιας. Μιαμειν. Μαασσιας. 

Βελσεγαν. Σεμεῖας. Ἰωιαρειδ. Ιεδριας. Σαλουαν Αμουκ. Χελκειας. 

Ὥδουιας 93. Σεχενίας, Ῥεουμ, Μαρειμωθ, Αδαιας, Γενναϑωθ, Α- 
διας, Μιαμειν, Μαασιας, Βεσελγας, Σεμειας, Ἰωιαρειμι, Ιδειας, Σα- 
λουια, Αμουκ, Χελκιας. Ὠδονιας τοϑ. Σεχενιᾶς, Ῥεὰμ, Μαρειμὼϑ, 

᾿Αδαΐας, Γεναϑῶν, ᾿Αδίας, Μιαμεὶν, Μααδίας, Βελγαὶς, Σεμεΐας, 
Ἰωιαρεὶδ, ᾿ἸΙδεΐας, Σαλὰ, ᾿Αμὲᾶκ, Χελκείας, ᾿Ωδείας Οοπιρί. Σελ- 
χένιο Αἱά. 

ΨΙΙ. Οὗτοι οἱ ἄρχοντες ξτοι δὲ οἱ ἄρχοντες 44. κ οἱ 64, 74γ93, 
τού, τοϑ, 1349) 236. Αἰεχ. α ὅτοι 71. καὶ ἀϑελφοὶ]) καὶ οἱ αδελ- 
Φφοι ςξς,), 93) τοϑ. καὶ ἀδελφοὶ ὅς. δὰ Άπ. σοπι.} α )γ1:. αὖ- 
τῶν] αὐτὰ ςς. ἡμέραις] ἡμερα τιἪ Ἴησοί) Ἰησοῦ 445) 64), 
γ4,). 93. τού, 1τοϑ, 119, 134) 236, 243, 448. (οιηρί. ΑΙά. Αἴεχ. 
12 ΟΟαο65 δεΓρΊ.. 

ἍΨΙΠ. Ἰησξ] Ιησους ο3,), τοϑ, 248. Οομρί. Βανπὶ} κϑὶ οἱ 

υιοι αὐτ ο3. Βανὰ Αἰ. Καδμιηλ] Κεδμιηλ 93, το. Σα- 
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ΝΒΕΜΊΙΑΣ. 
ΚΕΦ. ΧΙΙ. 

το. ϑανία, ἐπὶ τῶν χειρῶν αὐτὸς, χαὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν εἰς τὰς ἐφημερίας. Καὶ Ἰησὰς ἐγέννησε τὸν 
᾿Ιωαχὶμ, χαὶ ᾿Ιωαχὶμ ἐγέννησε τὸν ᾿Ελιασὶξ, χαὶ ᾿Ελιασὶξ τὸν Ἰωδαὲ, Καὶ Ἰωδαὲ ἐγέννησε τὸν 
᾿ωνάϑαν, χαὶ ᾿Ιωγάϑαν ἐγέννησε τὸν ᾿Ιαδό, Καὶ ἐν ἡμέραις ᾿Ιωαχὶμ(ἀδελφοὶ ἀὐτϑ)οἱ ἱερεῖς χαὶ 

11. 

12. 

13. 

14.1. 

16. 17. 

18. 10. 

20. 21. 

22. 

23. 

24. 

οἱ ἄρχοντες τῶν πατριῶν, τῷ Σαραΐα, ᾿Αμαρία" τῷ Ἱερεμία, ᾿Ανανία' Τῷ Ἔσδρα, Μεσελάμ' 
τῷ ̓ Αμαρία, ᾿Ιωανάν: Τῷ ᾿Αμαλᾶχ, ᾿Ιωνάϑαν' τῷ Σεχενία, Ἰωσήφ' Τῷ ᾿Αρὲ, Μαννάς" τῷ Μα- 
ριῶϑ, Ἔλχαϊ Τῷ Αδαδαὶ, Ζαχαρία" τῷ Ταναϑὼσϑ, Μεσολάμ: Τῷ ᾿Αξιὰ, Ζεχρί" τῷ Μια- 
μὲν, Μααδαί: τῷ Φελετὶ, Τῷ Βαλγᾶς, Σαμδέ" τῷ Σεμία, ᾿Ιωνάϑαν' Τῷ ᾿Ιωαρὶξ, Ματϑαναΐῖ- 
τῷ Εδίῳ, Οζί' Τῷ Σαλαΐ, Καλλαΐ' τῷ ̓ Αμὲχ, ᾿Αδέδ' Τῷ Ἑλχίᾳ, ᾿Ασαξίας' τῷ ̓ Ιεδεϊδ, Να-- 
ϑαναήλ. Οἱ Λευῖται ἐν ἡμέραις ᾿Ελιασὶξ, ᾿Ιωαδὰ, χαὶ Ἰωᾶ, χαὶ ᾿Ιωανᾶν, χαὶ ᾿Ιδέα, γεγραμ- 
μένοι ἄρχοντες τῶν “Τατριῶν, καὶ οἱ ἱερεῖς ἐν βασιλείᾳ Δαρείου τᾷ Πέρσου: Ὑἱοὶ δὲ Λευὶ ἄρ- 
χοντες τῶν πιατριὼν γεγραμμένοι ἐπὶ βιδλίῳ΄ λόγων τῶν ἡμερῶν, καὶ ἕως ἡμερῶν Ἰωανὰν υἱξδ Ἐ- 

λισαέ. Καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν Λευιτῶν, ᾿Ασαξία, χαὶ Σαραξία, καὶ Ἰησδ' χαὶ υἱοὶ Καδμιὴλ χαὶ 

ραβδία] Σαραξιας 44, 248. Οοπιρὶ. καὶ Σαραδιας 93, τοϑβ. Ἰω- 
δαὶ} Ιαδα 11. ἴτε5 (οάϊοε5 δειχὶ!. χα ἰσϑας 93, ι8. Ματϑα- 
να) Μαχανια 11. καὶ Μαϑανιας 44,71. Μαϑϑανια ὅόᾳ, 243. ΑΙά. 
Μαϑανια γ45 τού, 119, 134,36. ΑΙεχ. καὶ Ματϑανιας 93. Οοιρὶ. 
καὶ Μαϑϑανιας τιοϑ. Ματϑανιας 2448. ἐπὶ τῶν χειρῶν] ἐπι τῶν 
ἐξομολογήσεων 93, το8. Οοπιρί. ἐπὶ τῶν χειρ. αὐτὸς} 44. αὖ- 
τῶν] αὐτῇ 11. αὐτα, καὶ Βακξακιας, καὶ Ιαναΐοι ἀδελῷοι αντῶν 
«νεχρουοῦτο ἀπέναντι αὐτῶν 93. -ἤς, πἰβ καὶ Ιαναι; οἱ αϑελφοι, τοϑ. 
αὐτῇ, καὶ Βακβδακίας, καὶ ᾿Αναΐ, οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν ἀπέναντι αὐ- 
τῶν Οδπρὶ. ΟΕ νυ. εἰς τὼς ἐφημερίας} εν ταις ἐφημεριαις 

Χ,. Καὶ Ἰησὲς] -Ἐ ὁ τὰ Ἰωσεδὲκ 93», τοϑ. ἸΙωακὶμ 13} Ιωακεὶμ 

(ῆς ἱπίτ8) 44. 93» τοό. Οοιηρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. Ειήεῦ. Ῥεπιοπίξ. Ἐν. Ρ. 
393.- ἐγέννησε 4.]λ447):.  ἘΕλιασὶδ 15] Ελιασουξ (ῆς ἰηξα) 
93. τοΒ. ᾿Ελιασὴδ (ἔς ἱπῖτα) Οοιηρ!. Ἐλιασεὶδ (ἔς ροελ) ΑἸεχ. 
καὶ Ἐλιασὶ] -ἐ- ἐγέννησε 93, το8. (οπρ!. Ευΐεῦ. ἰος. εἶ, τὸν Ἰω- 
δαὶ] τον Ιωδα! ]. τον Ἰωίαδα 93, τοϑ. τὸν Ιωαδὰ ΑἸεχ. 

ΧΙ. Καὶ Ἰωδαὲ] καὶ Ιωδα 11. καὶ Ιωιαδὰ 93. καὶ Ἰωαδὰ 
ΑΙεχ. . ἐγέννησε 13] 44,719 248. καὶ ᾿Ιωνάϑαν] καὶ Ἰωναϑα- 

ναὶ 8 Οοάϊοεβ δεῦρ. ἰγέννησε Φ. α 44) 71, 248. οᾶο Οοάϊοες 
ϑεῖρὶ. τὸν Ἰαδά}] τὸν Αϑω ὅᾳ. τὸν Πεδδου τοΒ. τὸν Αδὰ ττ0, 
843. Αἰά, τὸν Αδου 448. Οομρὶ. τὸν Ἰαδὸξ Ευϊεῦ. ἰος. οἰ. Ἰατ- 
δὸς 8 Οοάϊοεο 8ετεῖ. β 

ΧΙ. Καὶ ἐν ἡμέραις] καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις 93, 1το8. Καὶ ἐν 
ἡμίρ.---οἶ ἱερεῖς} αὶ οὐπὰ ἱπίεγπιςά. 44. Ἰωακὶμ] - σαν οἱ 93, 1οβ. 
ἀδελφοὶ αὐτῷ ργατρϊτε, οἱ 71, το6. , Οορί. οἱ ἱερεῖς] α οἱ γι, 
γ4. ρταστηϊ. καὶ τοό, ρῥγαπιὶι, ἦσαν Οοπιρ. καὶ οἱ ἄρχονῖες] 
α οἱ 71» 74. κα καὶ οἱ 93, 1.08, τῷ Σαραΐα} Σαριας 44. τῳ Σά- 
μαρια καὶ τοῖς ἐτέροις 71. τῶ Ασαριὰα 74. τὼν Σαραια 93. ᾿Α- 
μαρία) Μαρεα 1. ΑΑμαριας 44. τοβ, 448. Οοαρί. Αμαρείας 93. 
᾿Αμαρία τς. δὰ βῃ. (οπι.} α 71. 
Ἱερμια 64, τοϑ, 134. ΑΙεχ. τω Ἱερμεια 93. τῶ Ἑρμια τού, 119, 236. 

᾿Ανανία) Ανανιᾶς 44, 93) 1οϑ8, 248. (οι. 
ΧΠῚ. Τῷ Ἔσδρα] Εσδρας 44. τῳ Ἐξρας 93. τῷ Ἐζρα τι9. 

ΑΪεχ. Μεσουλάμ] Μεσολαμ 93. Μεσολλαμ τοϑ. 
ρία] Αμαριας 44- τω Αμαρεια 93. 
Ἰωνᾶν 93, 243, 248. Οοτηρὶ. ΑἸά. : 

ΧΙΝ. Τῷ ̓ Αμαλὲχ) τῳ Μαλουχ 11, 93, τοϑ, 119. Αἰεχ. κ τῳ 

44. Ἰωνάϑαν)], 44. Ἰωνάϑαν---Ναϑαναήλ ἴῃ οοπι. 21. α οὐτὴ 
ἰηζειτηοά: 11. Βαθεῖ ἴῃ ομδγαέϊ, τηΐπογε ΑἸεέχΌ σῷ Σεχενία] Σενε- 
χιὰας 44- τῷ Σεχϑιου 119. τω Χενια 436. τῷ Σελχενίου ΑΙά. 
Ἰωσήφ] α 44. . 

ΧΥ. Τῷ ᾿Δρὲ] τω Ῥεουδ 93. τῳ Ῥεουμ 1οβ. 

τῷ ᾿Αμα- 
Ἰωανάν] , 44. Ιωανναν 74. 

τῷ Αρες 248. 

Οοπιρὶ. τῷ ̓ Αραὶ Αἰά. Τῷ ̓ Αρὲ, Μαννάς] Αρεμανας 44. Μαν- 
νάς] Εδνας 93. Οοπηρί. Μεόνας τοΒβ.ι τῷ Μαριὼϑ)] τω Μαρειμωϑ 

93. τῷ Μαριμωϑ τοϑβ Ἔλκχα!] Ελκε 64, 119, 243, 248. Οοπιρί, 
ΑἸά. Χελχεοιας 921. Χελχιας 1τοϑ. 

ΧΥΙ. Τῷ ̓ Αδαδαὶ] τῳ Αχδαια 93, τοϑ. τω Αδαι τού, 248. 
Οοπιρ. Ζαχαρία] Ζαχαριας 44, 93. τού, τοβ, 134) 236, 448. 
Οοπιρί. τῷ Γαναϑὼϑ)] τῳ Γανααϑωθ 44. τῳ Γενναϑωϑ' 93, τοϑ. 
γὼ Ἐοναϑὼθ τοό. τῷ Γαναϑὼν Οοπιρ. Μεσολάμ) Μεσολλαμ 
44,) 74. 93ν 134. 216. Μοσολλὰμ τοϑ. ΄ 

ΧΨΝΠ. Ζεχρί) Ζαχαριας 93, το. τῷ Μιαμὶν] τῳ Βενιαμιν 
445 ὅ45 747 τού, 120, 134, 236,243, 348. τω Αμιαμειν. 93. τῶ Βε- 

γιᾶμϑιν 119. τῷ Μιαμὶν--Φελετὶ] τω Βενιαμιν" καιρὸς τῷ Φιλετι 

τῷ Ἱερεμία} Ἑρμιας 44. τῳ. 

. γεγραμμένοι) Ῥγδεπλϊ. χαν μερϑις 44. 

ξ2. τῷ Βενιαμίν" Κέρος τῷ Φελλετὶ ΑΙά. Μααϑδαΐ] κα 44. Κερος 
64) 745) τού, Σ19, 120, 134», 16,243. Μωσαΐ 92. Μασαια ιτοϑ. 
Καρος 248. τῷ Φελετὶ] τῶ Μαασια Φεληϑει 93. Φεληϑι τοϑ. 
Ἔ Ιωὰ “48. 

ΧΥΤΠΙ. . Τῷ Βαλγὰς] τω Βιλσελψας 93. τὼ Βελγάς τοβ. τῷ 
Βαλο386. Τῷ Βαλγῶς, Σαμεί] , 44. τω Βαλκασαμονε 74, 134. 
ῆς, ἀἰδ)ιηέι, τοό. Σαμϑέ) Μαμου 64, 119, 243, 448. Αἰά. καὶ 
Σαμεε236.ὙἩ. τῷ Σιεμία] τῳ Σεμεῖ 44. Σεμϑα ὅ4, τιο, 243. τῶ 
Σέμεει 93. τῳ Σεμεια τοβ. (οιηρ!. τω Σαμεία 448. Σεμενία Αἰή. 
Ἰωνάϑαν] Α 448. 

ΧΙΧ. Τῷ Ἰωαρὶ6] τω Ιαριμό4, 243. ΑἸά.- τω Ιωϊαρι 74) 134, 
416. τω Ἰωιαρειδ 93» 108. Οοπρ!. τὼ Ιαρειμ 119, 2515. Ματ- 
ϑανα!} α 44. Μαϑανια 64. Ματϑανια γ4, τοό, 134, 16. Μα- 
ϑαναι 243,48. Οοπρὶ. ΑΙά, τῷ Ἐδίῳ] τῳ δια 44, 74, τοῦ, 134, 
936. τω Ἰδιω 64, ττο, 243. (πιρ]. τῳ [εδεία 93, 1τοϑ. 
248. ὈΖΙ] Οζει 93, Αι 236. 

ΧΧ. Τῷ Σαλαΐ] τω Σᾶλξαι 93. 108. Τῷ Σαλαὶ Καλλαΐ] 

λα 44, 74) τού, 120.) 124. Καλλαΐ Καλαΐ 2. Καλμες ο3, τοθ. 
τῷ ̓ Αμὲχ] α 64. τῷ Αμοὺκ 93, τοϑ. Οὐπιρ. τῷ ̓ Αμὲκχ, ᾿Α69] 
Καξεδ ζ2, 119, 242. τω Καξεδ Ἑλκιας τω Ασαξιῶ Ιωναϑαν 448. 
᾿Αδέ91] Καδεδ 64. ΑἸά. Αμε τοό. 

ΧΧΕ Τῷ Ἑλκίᾳ] τω Χελκία τοϑ. τω Χελκοα 93:. ᾿Ασα- 
βίας] Ασαμιᾶς το6. τῶ ᾿Ασαξία ΟοἴρΙ. ᾿Ασαξιίας---οἰ Λευῖται 
ἰῃ σοπι. [ε4.] Ασαδιας Ιπναϑαμ' Σαελ" οἱ Λενιταῖ (4. τω Ασαβια 
Ιωναϑαν τω Σαδλ Ηκαν. καὶ οἱ Λευιτῶν 248. τῷ 1εδεῖ] τῳ [εδπὶ 44. 
Ιαναϑαμ, 64. τῳ Ὠδδια 93, τοβ. Οουρ!. ᾿Ιωνώϑων ΑΙ4(, τῷ Ἰε- 
δεῖς Ναϑαναήλ) ᾿Ιεναϑαμσαέλ (Ής) 119. Ιεαναϑὰν Σαελ 42. Να- 
ϑαναήλ) Σαελ 64. ΑΙά. 

ΟΧΧΊΙ. Οἱ Λευῖται] ργρευνεῖ. καὶ 93, το8. Οὐρὶ. Οἱ Λευῖται 
-καὶ ᾿1δάα} α οὐπὶ ἱπίεγιοά. γ1. ἐν ἡμέραις] α 44) το6. εν ταῖς 
ἡμέραις 93. Ἐλιασὶδ] Ελιασουδ 93, τοϑ. Ἰωαϑὰ] Ιωδδὰ γ4. 
Ιωιαδα 93. Ἰωαδὰ--᾿ δία] Ἰωναδ και Ιωαναν καὶ εἶδε το. καὶ 
Ἰωὰ] α καὶ 44, 216. κ 93. καὶ Ἰωανῶν]} καὶ Ιωανναν (γ4. ς ἷπ- 
[τὴ ΑΙἸά. καὶ ἴαναν 516. καὶ Ἰδόα)}) καὶ Ιαδου 11. καὶ 1εὅϑα 
93. γεγραμμένοι!) ργαπλεῖ. κδὰ 71. 
64, 93, τοϑ. Οομρί. “ καὶ οἱ ἱερεῖς} αὶ οἱ 44, 64) 745 τού, 134, 
216, 248. Οοτηρὶ. ΑΙά. Βαδεῖ οἱ 'π οβαγαές. πιΐποτε Αἰεχ. ἐν βα- 
σιλείᾳ} ἐπι τῆς βασιλειας 93, 108. Δαρείου] Δαριε 93. 
Πρσων τῖ0. ᾿ 

ΧΧΙΙ. Υἱοὶ δὲ Λευὶ] α δὲ 44) 64, γ1, 74. 93) 1ού, 1οϑ, 110, 
134, 236. Αἰεχ. οἱ υἱοι Λενι «ς. ἄρχονες τῶν τοτατριῶν) αὶ τῶν 93. 

ἐπὶ βιδλίῳ] ἐπι βιθλω 74. 
ἐπι βιθλιου 93, 1οϑ, 243. Οσπιρί. ΑΙά. λόγων τῶν ἡμερῶν) α τῶν 
ἡμέρων 71. καὶ ἕως ἡμερῶν] κα χαὶ 71. κα 134. . Ἰωανῶν] Ιωναν 
44, 64, )1, τοῦ, 1345243, 248. Οοιπρὶ. ᾿Ιονὼν ΑἸ. υἱξς Ἐλισεέ] 
υις Ελιασεδ 935) 1ο8. Οοπιρὶ. 

ΧΧΙΝ. Καὶ οἱ ἄρχοες] αὶ οἱ ττο. ΑΙεχ. ᾿Ασαβία] Ασαξιας 
44, 93, 248. Οουρί. Αραδιὼ ὅ4, 119, 243. ΑΙΔά. Ασαια 436. 
καὶ Σαραβία] κ.44. καὶ Αραδια γ4. κακαὶ 93. καὶ Αραξιας τοβ. 
και Σαραδιας 448. Οοπρί. καὶ Ἰησβ]) καὶ Ιησοὺς 44. τοϑ, 248. 
Οοπιρί. ἴησους 93. καὶ νἱοὶ Καδιαιὴλ] α νιοῖ γ1. χά! δὲ υἱοι αὐτὰ 
Κεδμιηλ 93, ιοϑ. χαὶ οἱ υἱοὶ Καδμιηλ 248. Οοπιρ. καὶ ἀδελ- 
φοὶ] καὶ οἱ αδελφοι 93, τιο8. κατεναντίον αὐτῶν] καὶ ἐναντίων αὖ- 
τῶν ξφ. κατέναντι αὐτὼν 93, 1τοϑ, 248. Οοπρί. ΑἸ, εἰς ὕμνον 
αἰνεῖν} σις υμιγεῖν αἰνεῖν 11, ςς. εἰς αἰνεῖν χαὶ ὑμνεῖν 64, 110, 243. 

τω διω 

τῶν ππατριῶν] α τῶν ςζ, 

ΠΗρδου] 

"σ΄ ἐν ΝΣ ὦ 



ΝΒΕΜΙΑΣ:Σ. 
Φ 

πρὸς ἐφημερίαν. Ἔν τῷ συναγαγεῖν με τὰς σσυλωρὲς Ἔν ἡμέραις ᾿Ιωαχὶμ υἱᾷ Ἰησβ, υἱξ Ἴωσε- 
δὲχ, χαὶ ἐν ἡμέραις Νεεμία, καὶ Ἔσδρας ὁ ἱερεὺς χαὶ γραμματεύς. 
ε . ϑφῳ» Ἅ ᾽΄ 3 ρ ΄ 2 "Ὁ “.», ΣΌΝ ν ε Ν 
Ἱερουσαλὴμ ἐζήτησαν τᾶς Λευϊτὰς εν τοίς τόποις αὐτῶν τ ἐγέγχαι αὐτῆς εἰς Ἱερουσαλήμ, “οι- 

σαι ἐχχαίνια χαὶ εὐφροσύνην ἐν ϑωδαϑὰ, χαὶ ἐν ῳδαῖς χυμξαλίξοντες, χαὶ ψαλτήρια, χαὶ χινύ-- 
"-  Ὶ.Ὶ [ ενἣΝ»Ἑ ΘΠ.Νἦ ΣΝ ιν ’ 7 9 ε Νν - 

ρᾶαι. Και συνήχϑησαν οἱ υἱοὶ τῶν ἀδόντων χαὶ ἀπὸ τῆς τπερίχωρδ χυχλόνεν εἰς Ιερδσαλημ, χαι 
9 ’ ᾿ ΝΟ ΠΣ» ὟΥῪΥ 3 ρ᾿ ἐγ τ 9 7ὔ 3 7 ε ρω ςος.» 3 ε 7 

ἀπὸ ἐπαύλεων, Καὶ ἀπὸ ἀγρῶν, ὁτι᾿ ἐπαύλεις ὠχοδόμησαν εαυτοίς οἱ ἄδοντες εν ἱερουσαλῆημ. 

Καὶ ἐχαϑαρίσϑησαν οἱ ἱερεῖς χαὶ οἱ Λευῖται, χαὶ ἐχαϑάρισαν τὸν λαὸν χαὶ τὰς πυλωρὲς χαὶ. τὸ 
Ῥο 

τεῖχος. 

ΚΕΦ. ΧΙ. 
ἀδελφοὶ αὐτῶν χατεναντίον αὐτῶν εἰς ὕμνον αἰνεῖν ἐν ἐντολῇ Δαυὶδ ἀνθρώπου τῇ Θεξ ἐφημερίαν 

25. 26. 
χ 3 3 ’΄ »’ 

Καὶ ἐν ἐγχαινίοις τείχους 27. 

28. 

20. 

20. 
΄" 395 ἢ » ὦ ϑ.. 9 4 ἰδ ξ΄ κν»ν 4 ς΄. 39 ἢ 

Καὶ ἀνηνεγχᾶν τοὺς ἄρχοντας Ιόδα ἐπάνω τοῦ τείχους" χα! ἐςῆσαν δύο σε ρὶ αἰνέσεως 31. 

μεγάλες, χαὶ διήλθον ἐχ δεξιών ἐπάνω τ τείχους τῆς χοπρίας. Καὶ ἐπορεύϑησαν ὀπίσω αὐτῶν 32. 

᾿᾽Ωσαΐα χαὶ ἥμισυν ἀρχόντων ᾿Ιόδα, Καὶ ᾿Αζαρίας, χαὶ "Εσδρας, χαὶ Μεσολλὰμ, Καὶ ᾿Ιόδα, χαὶ 33. 34. 
ν Ν “4 Νε ΄ 

Βεγιᾶμιν, χαὶ Σαμαΐας, καὶ Ἱερεμία. Καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν ἱερέων ἐν σάλπιγξι, Ζαχαρίας 3ξ. 

υἱὸς ᾿Ιωνάϑαν, υἱὸς Σαμαΐα, υἱὸς Ματϑανία, υἱὸς Μιχαία, υἱὸς Ζαχχϑρ, υἱὸς ᾿Ασάφ' Καὶ 536. 

ἀδελφοὶ αὐτα, Σαμαΐα, χαὶ ᾿Οζιὴλ, Γελὼλ, ᾿Ιαμὰ, ᾿Αἴα, Ναθαναὴλ, χαὶ ᾿Ιέδα, ᾿Ανανὶ, τοῦ 
αἰνεῖν ἐν ὠδαῖς Δαυὶδ ἀνθρώπε τῇ Θεδ' χαὶ Ἔσδρας ὁ γραμματεὺς ἔμπροσθεν αὐτῶν Ἐπὶ πύ- 

ΑΙά. ΑΙεχ. αἰνεῖν καὶ ἐξομολογεισϑαι 935 108. εἰς τὸ αἰνεῖν κᾶι υμ- 
νειν 248. εἰς τὸ αἰνεῖν καὶ ἐξομολογεῖσϑαι ΟοἸΩρΡΙ. κε’ ῥαμάανεπι εἰ 
εαπβιεγεμμν Μυὶξ. ἐν ἐντολῇ Δανὶδ)] αι ἐν ςς. -Ἐ βασιλέως 248. 
Οοπιρὶ. μδδεῖ ἐν ἴῃ ομιαγαέξ. πιΐποσε Αἰεχ. ἐφημερίαν) ἐφημερια 11, 
442) 71. 74, 93.. τού, τοϑ, 134, 242. (οιῃρὶ. ΑΙά. 

ΧΧΨ. Ἔν τῷ συναγαγεῖν) ργρεπιῖ, Ματϑανιας καὶ Βακξακιαᾶς 
Αδδειας» Μοσολλαμ, Τελμων, Ακκουδ, φυλάσσοντες τουλωροι φυλακῆς 
93. ἔς, πῇ Μαϑϑανιας, Γελμων, Ακχεμ, τοϑ., ργβιηι. Μαϑϑανίας, 
καὶ Βαχξακίας, ᾿Αδδείας, Μοσολὰμ, Τελμῶὼν, ᾿Ακκδδ, φυλάσσοντες 
ουλωροὶ φυλακῆς Οοπρὶ. 

ΧΧΥΝῚ. Ἐν ἡμέραις] «τοι ἐν ταις ἐφημεριναὶς 93. ΡγαΠΗ τ. ατοι 
τοϑ. (οπηρὶ. Ἰωακὶμ] Ιακειμ 93. υἱῷ Ἰησὰ}] 7. υἱῷ Ἰω- 
σεδὲκ}] α νιε 1. κα 44. “Ἔ καὶ εν τοῖς ἐγκαινιοις τοῦ τείχους Ιερεσα- 

λημβ, καὶ ποιῆσαι ἐγκαίνια ἐν εὐφροσυνὴ το. καὶ ἐν ἡμέραις] α εν 
ἡμέραις 44. Νεεμία} Νεεμια τὰ αρχοντος 93, 1ο8. ἔς, πἰῇ Νεεμία, 

Οοπιρὶ. Νεεμα τ19. καὶ Ἔσδρας) και Εσδρα 44, ς4, τοό, το, 
134,γ236. ΑἸά. καὶ Εζρα 64,93. Αἰεκ. καὶ Εζδρα τοϑ. ὁ ἱερεὺς] 
του τερεως ςἃ, 64, 93, τοϑ, 236. (ὐοπιρί. ἱερέως ΑἸά. 
ματεύς} ὁ γραμματεὺς 1], ς ̓ς» 64. κα 445.71. καὶ γραμμάτεως ς2, 
236. Οομρὶ. Αἰά. καὶ ὁ γραμματεὺς γ49 τού, 134. ΑΙεχ, τα γραμ- 
μάταικ 93. τοῦ γραμμαΐεως τοϑ. 

ΧΧΝΙΙ. Καὶ ἐν ἐγκαίνιοις) α καὶ 71. καὶ τοῖς ἐγκαινίοις του 

93. 1ο8. καὶ ἐνεγκίοις (ἢς) 120. ἐζήτησαν] ἡτήσαν 93, ιτο8. 
ἐν τοῖς τόποις] ἐκ σαντῶν των τοπὼν 93) 1908. αὐτῶν τῇ ἐνέγκαι] 
αὐτῶν του ἀγαγεῖν 93) 1τἸοΒ. ποιῆσαι ἐγκαίνια) ργατηϊτ. καὶ 92. 
Ρτγατηΐττ. τοῦ το8. καὶ εὐφροσύνην] καὶ ευὐφροσυνη 44. ἐν ευφροσυνὴ 
93» 1085... ἐν ϑωδαϑα] εν ϑωλαϑαὰ 11, 44, γ4, τού, 120, 134. εν 
ϑολαϑα 71. ἐνεναίσει (ῃς) 93. καὶ ἐν ἄίνεσει τοϑ. ΟοτηρΙ. κυμ- 

δαλίζοντες] χϑὶ ἐν χυμδαλοις 93. 108(. καὶ ψαλτήρια) καὶ ψαλτη- 

ριοις 93; τοῦ, καὶ κινύραι} αν ἢ, ςς. καὶ χιννυραι 44) 74) τού. 

καὶ χιννυρας 71. χαι χινγυραις 935) 108. καὶ ἐν κινύραις Οοαρὶ. ἢΠᾶ- 

Ὀεῖ ἴῃ οδγαᾷ,, πιϊηοσε ΑΪεχ. ᾿ 

᾿ς ΧΧΥΠΙ. ψωήχϑησαν ἤχισαν (ἢς) ςς. οἱ υἱοὶ τῶν ἀδϑόντων] 
οὗ νιοι Λεῦι 93» ιο8. ,αο, ΑΙά. καὶ απὸ τῆς τεριχ.] ἐκ τῆς σεριχ. 

92. 108. α καὶ Οοπιρί. κυχλόϑεν] ργβιηϊῖ. καὶ 93, 1τοβ. εἰς 

Ἱερουσαλὴμ] α εἰς 93, 1Ρ8. Οοπηρί. χαὶ ἀπὸ ἐπαύλεων] και ἀπὸ 
τῶν ἐπἄϑλεων του Νετωφατει και Βαιϑ' Γ αλγαλ 93. ὅς, ηἢ Νετω- 

φατι καὶ ἐν Βαιϑγαλγαλ, τοβϑ. Ἐ τὰ Νετωφατί καὶ ἐν Βαιϑγαλγὰλ 
ΟοὨΡΡΙ. : 

ΧΧΙΧ,. Καὶ ἀπὸ ἀγρῶν) , από 44. 71. καὶ ἐκ τῶν ἄγρων Γα- 

δελη και Αξαμωθ 93. καὶ ἐκ τῶν αγρων Γαζεαι καὶ Ασμωθ τοϑ. 
-Ε Γαξέαι καὶ ᾿Ασμῶϑ' Οοπρρὶ. ὅτι ἐπαύλεις) οτι ἐπαυλῆς 093. 
ῬΓΘΕΙΉ, χαν 110. ὅτι ἐπαύλεις ὅζο. αὐ ἔπη. οσοιη.] α 44. ὠκοδό- 

' ὧν ε ᾽ 

μησαν) οἰχοδομησαν 93. οἱ ἄδοντες] οἱ ὠδοι 93, τοϑ. ἐν Ἵερου- 
΄ Ὑ 

σαληήμι] τοεριχυκλὼω Ἱερουσάλημ, 93) τοϑ, (ὐοτηρὶ. 
ν ν᾿ ν» ν» ν » ΄ 

ΧΧΧ, Και ἐκασαρίσϑησαν) καὶ Ἡγνιᾶσαντο 93. χαὶ Ἠγνισᾶντο 
ὦ, ͵ 

ιο8. καὶ ἔκαϑαρισαν] καὶ ἡγνιασαν 93. καὶ ἡγνισᾶν 1οϑ. χαὶ 
Ἁ Ἁ. " μι 

τες συλωρὲς] χαι τὰς συλᾶς 93,9 1οϑ. (ὐοπιρὶ. 
 »ἤ ΝΎ ἙΝ 
ΧΧΧΙ. Και αἀνήνεγχαν) καὶ ἀνήνεγχὰ Αἰεχ. 

Ἂ ͵ 

τὰς (Π0) τείχους 134. 

Θιγ ᾿πίεγιηδά. τοῦ. 

"“ὃ ’ ο 

ΤῈ ΤΕΙΧΒΕῚ ] 
- 7 Ο “᾿ Υ ο 

ΤῈ τείχους 1 -Ἴ τείχους 2 ]Ἰ , αἰϊογυτϊγ. 
ν ᾽ 

καὶ ἔςησαν ὅτε. δὰ ἤη. ςοπι.} α 11. Πδθεῖ ἰπ 

χαὶ γραμ- 

οἰιαγδές. πηΐποτε Αἰεχ. ἔςησαν] ἔξησα ΑΙεχ. δύο] 44. αἰνέ- 

σεως μεγάλους] ἐνεσεως μεγάλους 93. αἰνεσέως μεγάλως 110. τῆς 

κοπρίας] ργαιηϊτῖ. τῆς τυλης 93, 1ο8. Οοηρὶ. 
ΧΧΧΙΙ. Και ἐπορεύϑησαν] και ἐπορευϑὴ 11, γ4, 93, τοῦ, τοϑ, 

119, 134) 226. ΟΡ. ΑἸεχ. ᾿Ωσαΐα] Ὡσαΐας 44. Οσαιας 93. 
᾿Ασαΐας Οοπρὶ. καὶ ἥμισυ] καὶ τὸ ἡμισν 93. ἀρχόντων) 
Ῥγαυ τ. τῶν 108. 

ΧΧΧΙΠ. Καὶ ᾿Αζαρίας} και Ζαχαριας 11,93. λ χαι 44. καὶ 

"Ἐσᾷφρας] Εσρας Η. κακαὶ 449 21,106, 134. καὶ Εδρα 64. (ΑἸοχ. εὐπὶ 

καὶ λπ ομᾶγ. ποΐη.) καὶ Εζρας 92. Εσδρα το. κα και 248. Οομπρρὶ. 
καὶ Ἔσδρα ΑΙά. καὶ Μεσολλὰμ) καὶ Μεσελαμ 11, 248. Οοπιρί. 
Μεσολαξ 44. καὶ Μοσολλαμ ὅ4. 745 93» 108, 110, 134) 243. ΑΙεχ. 
Μοσολλαμ, γ1. καὶ Μεσολαμ τού. καὶ Μισολλὰμ ΑἸά. 

ΧΧΧΙΝ. Καὶ Ἰώδα)]) α και 11, 64, 71, γ4, τού, 134. ΑἸά. ΑΙεχ. 

κ 44. ἰπδας 248. ΟομηρΙ. καὶ Βενιαμὶν] α καὶ 44. 71. καὶ ἴα- 

ἱβειν 93. καὶ Σαμαΐας] και Σαραια 11. καὶ Σααμαῖας 111. Σα- 
λαμαῖας 44.571. καὶ Σαλμαιας 64, 74) τού, 119, 134») 2439 248. 

ΑΙά. κω καὶ 71. καὶ Ἱερεμία] Ιερεμιας 44. καὶ Ϊερεμιας 64, 74) 
τού, 124, 243. Οοπιρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. 

χα ἱερμιας τοῦ. 

ΧΧΧΨΥ. Καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν] α τῶν 11, 44, ς 5» 74) τοῦ, 134) 236. 
ΑΙΘεχ. ἐν σάλπιγξι} μαδεῖ ἐν 'ῃ ομαγαέζ, πγίπογε ΑἸεκ. υἱὸς Ἰω- 

νάϑαν] υἱος Ιωανῶν 11. κ νιὸς 44, 71. υἱὸς Ἰονάϑαν ΑΙά, υἱὸς 
Σαμαΐα] Σεμεῖας 44. νιὸς 71. νιΞ Σαμαιῖου 93, τιοδ. υἱὰ Σα- 
μαΐα Οοπιρὶ. υἱὸς Σαμαϊδ 9 Οοάϊςεβ δεγρὶὶ. υἱὸς Ματϑανία] υἱος 
Ναϑανια 11. Μαϑανιας 44. νιος Μαϑϑανια ὅς, τοό, 134, 436, 

243. ΑΙά. ΑΙεχ. νις Ματϑάνιου 93. υἱς Μαϑϑανιου τοβΒ. υἱξ 
Ματϑανία Οοιηρὶ. υἱὸς Μαϑανία 9 Οοάϊςεβ8 δεγρὶ. υἱὸς Ματ- 
ϑανία ὅς. δὰ ἔῃ. οοπ|.}] 1. υἱὸς Μιχαία] Μιχαιας 44. νιὸς 
Μαχαια 645) 243. ΑἸΙά. υἱς Μειχαιου 93. υἱὰ Μιχαιου το8. υἱξ 

Μαχαια 248. υἱξ Μιχαία Οοιηρί. ργαιιῖε. ὁ ἱπίαγ ππθο5. ΑἸεχ. 
υἱὸς Ζακχ.}] Ζαφοκ 44. νιε Ζαχχ. 93» 108, 248. (ὐοπιρὶ. υἱος 
Ζακχοῷ τού. νυιος Ζαχχερτιρ. υἱὸς Ζαμχὰρ ΑΙά. υἱὸς ᾿Ασαάφ) 
Ασαφ 44. υἱε Σαφ 93. νιε Ασαφ τοϑ. (ομπρί. 

ΧΧΧΨΥῚ. Καὶ ἀδελφοὶ αὐτῷ κ 44. καὶ οἱ αϑελφοι αὖτε 93, 
τοϑβ. Σαμαΐα] Σαμαιας 445 93, 248. Οοπιρ. καὶ Ὀζιὴλ) 
α και 44) 74. και Εζριηλ 93. Οοπιρὶ. και Εξιηλ 1ο8. Γε- 

λὼλ] Γέλων 64, 243, 248. ΑἸά. -Ἐ σὺν τοῖς αὐτῇ 71. Γελωλαι 93. 

Οοπιρὶ. Γεληλ τοό. [Γελὼλ--᾿Αναν!] αὶ οὐπὶ ἱπιεσπιεά. 1. μαθεῖ 
ἰπ ματα, τοΐμοσα Αἰεχ. Ἰαμὰ] Αἱμ 1οϑ. Αἰμὰα τι9.ς. Ἰαμᾶ, 
᾿Αἰα] Μαλια 93. Μαΐα Οοπιρὶ. Ἰαμαία ΑΙά. ἸΙαμὰ--᾿Αναν}]} 
ἃ ουπι ἰηϊεγηοά. γι. ᾿Αἴα] Αἴας 44. ᾿Αἴα Ναϑαναὴλ] ᾿Αἴανα- 
ϑαναηλ (0) 1109. Ναϑαναὴλ) Αϑαναηλ 44, τοῦ. χαὶ Ἰόδα] 

ἴχδὰς 44,93. 1οϑ. καὶ Ιπαδὰς 64, 74. τοῦ, 110. 134, 236, 248. (οπηρὶ. 

χαὶ ἱερμειας 93. 

ΑΙά. ἾἌναν!] Ανανιας 935, τοβ. ργβηηϊττ. καὶ φ48. Οοιρρὶ. ΤῈ 
Ἶ ΩΣ “ΦἼν ᾽ Ε] ᾿ "“ 

αἰνεῖν} α τῷ ΠῚ, ςς. διαθεὶ τοὺ ἴῃ ομαγαΐζ. πιπογε ΑΪθχ. ἐν ῳδαις] 
, γ Ὁ δ.» 

ἐν σχευεσι και ὡὠδαις 935) 108. ἐν σκεύεσιν ὡδὴς (ομρὶ. Εσδρας] 
᾿ » ΠῚ - 

Εζρας 93. ΑΙοχ. ἐμπροσϑεν χὐτων] εἐμπροσῶεν αὐτὰ 11. 

ΧΧΧΥΙΙ. 

93) 1οϑ8. τὸ αἰνεῖν) τῆς τηγης 93. τοϑ. (οπηρὶ. 

κα και 1], ςς, 93;) τοϑ, Οοιρὶ. ἐπὶ κλίμακας] ἐπὶ χλιμᾶχος 44. 

φιιἣ ἊἜ - 

ἔπι πύλης] ἐπὶ τῆς συλης 44. χαι ἐπὶ τῆς τυλης 
ἃ » »,9 

καὶ ἀνέξησαν] 

37: 



ΝΕΕΜΙΑΣ. ἋΣ 
ΚΕΦ. ΧΙΙ. 

λης, τὰ αἰνεῖν χατέναντι αὐτῶν" χαὶ ἀνέξησαν ἐπὶ. χλίμαχας πόλεως Δαυὶδ ἐν ἽΝ τϑ τεί- 

ι΄ 

ἐπκεσχέπησαν.. 

ι 
"4 

χοὺυς ἐπάγωσεν τ οἴχου “Δαυΐδ, χαὶ ἕως τῆς πύλης τ ὕδατος ᾿Εφραὶμ, καὶ ἐπὶ τὴν πύλην ἰχ- 

ϑυρᾶν, καὶ πσύργῳ ᾿Αγαμεὴλ, καὶ ἕως πύλης τῆς προξατικῆς. Καὶ ἠχόσϑησαν οἱ ἄδοντες, χαὶ 
ἊΝ 9 ϑ πὲ ς Ὁ4 3 φ΄ 9 » χλ ᾿ς ὃ ’ 9 Ψ ς 

Καὶ εὐυσᾶν ἐν τῇ ἡμερᾷ ἐκείνῃ ϑυσιάσματα μεγάλα, χαὶ ηυφράγϑησαν, ὅτι ὁ 

Θεὸς ηὔφρανεν αὐτὸς μεγάλως" χαὶ αἱ γυναῖχες αὐτῶν χαὶ τὰ τέχνα αὐτῶν ηὐφράνθησαν. χαὶ ΠΦΨΈΑΡΕΣ, Ὡὐ β ) 
ἠχόσϑη ἡ εὐφροσύνη ἐν Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ μαχρόϑεν. 

΄΄ 4 ϑ “Ὃ Φ εὲ »ρ 9 ’΄ Μ 

Καὶ χατέςησαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη ἄνδρας 

. ἐπὶ τῶν γαζοφυλαχίων, τοῖς ϑησαυροῖς, ταῖς ἀπαρχαῖς, χαὶ ταῖς δεκάταις, χαὶ τοῖς συνηγμένοις 
ἐν αὐτοῖς ἄρχουσι, τῶν πόλεων, μερίδας τοῖς ἱερεῦσι χαὶ τοῖς Λευίταις, ὅτι εὐφροσύνη ἐν ᾿Ιόδα 

, ἐπὶ τοὺς ἱερεῖς, χαὶ ἐπὶ τοὺς Λευίτας τὸς ἐςῶτας. 

ἐπι τοις βαϑμοις 93) τοϑ. (οπηρ. τυόλεως Δαυὶδ] τοολεων Δαυειδ 
11. τοολεὼν Δαυιδ ςς. καὶ ἕως] μαδεῖ ἕως ἴῃ οἰαγλέξ, πηΐποτε ΑἸεχ. 

καὶ ἕως--- Ἐφραὶμ ἴῃ οοπι. 39.] καὶ ἐως συλης τὸ ὑδατος κατ᾽ ἀνατο- 
λας, καὶ περὶ αἰνεσεως ἡ δευτερὰ εξεπορενετο συναντωσα αντοις, καὶ 
εγω οπισω αυτηςγ καὶ τὸ ἡμίσυ τῇ λαξ ἐπάνω τοῦ τείχους υπερανω του 
τυργου των ϑεννώριμγ καὶ ἐως τὰ τείχους τῇ πλάτεος, χαὶ ὑπεράνω τῆς 
συλὴης Εφραιμ κατ᾽ ανατολας 44- ἔς, πἰῇ καΐα ἀνατολας εἴ των ϑε- 
γουριμ9 ἴῃς κατ᾽ ανατολας ἴῃ ἤπο, ς2, 64. ἔς, πἰ τῶν ϑεννωρειμη 

ἄπε χατ᾿ ανατολας ἢηδϊ. 110. χῶι ἑῶς τῆς τυλῆς τὰ υδατος Εφραιμ 
κατ᾽ ανατολᾶς κᾶἂὶ περὶ αἰνέσεως ἢ Ἵ δευτερα ἐξεπορευετο συναντωσα αὖυ- 
τοις» καὶ ἐγω οπισω αὐΐης" καὶ τὸ ἡμῖσν τε λὰξ ἐπάνω τὰ τείχους τῶν 
ϑενοχώρειμ, καὶ ἕως τειχες του ὕλατεος, και ὑπεράνω της Ἐφραιμ 71. 
χᾶϊ εως τῆς τυλῆς του υδατος Ἐφραιμ κατὰ ἀνατολὰς καὶ σερι αἰνε- 

᾿ς σδεὼς ἡ δευτέρα ἐξεπορενετο συναγτωσα ἀντοις χῶϊ ἐγὼ οπισω αὐτης" καὶ 

το ἥμισυ τοῦ λᾶδ ἐπάνω του τείχους ὑπεράνω του Ἰσυργου τῶν ϑεννωριμ, 
καὶ ἐς τὸν τείχους τοῦ κσλατεος καὶ ὑπεράνω τῆς τυλῆς Ἑφραιμ. "4. 
ἢς, πἰῆ κατ᾽ ἀανατολας, εἰ σύλατεως, τοῦ. ῆς, τἰῇ κατ᾽ ανατολᾶς, 
134. 216. καὶ εὡς τῆς τυλῆς τῶν υδατων κατ᾽ ανατολας. καὶ σερι 
αἰνέσεως ἡὶ δευτέρα ἐπορευετο συνάντοσα (ἢς) αὐῇοις" καὶ ἔγω ὀπίσω αν- 

της καύτου ἡμῖσυ τε λαξ ἐπάνω τοῦ τείχους ὑπεράνω τῆς πύργον του 
ϑαννερειμα καὶ ως τε τεῖχες τὰ πλάτεως (ἢ) καὶ εὡς ἐπάνω τῆς πυλῆς 
Εφραιμ 93. ἔς, εἱᾷ συναντωσαι, τὸ ἡμίσυ του ἐπάνω, (ῇπε λαξ,) τοῦ 

πυργου των ϑανερειμη εἰ τολάτεος, τοβ. χαὶι ἑὡς τῆς πυλῆς τὰ ὑδατος 
Εφραιμ κατ᾽ ἀανατολας» καὶ περι αἰνέσεως ἡ δευτερα ἐζεπορευετο συναν- 
τωσῶ αυτοις" χᾶϊ ἐγὼ οπισὼ ἀυτῆς; Χᾶϊ τὸ Ἡμιῖσν Τὸ λαᾶξ ἐπάνω τὰ τε" 

χὸς τα πλατέος, καὶ ὑπεράνω τῆς πυλῆς ἔφραιμ 120. καὶ εὡς τῆς πυ- 
᾽ ες 

λης τοῦ ὑυδατος κατ᾿ ἀνατολας" καὶ τσερι αἰνέσεως ἡ δευτερα εζξεπορεένετο, 
συναντωσὰ αὐτοῖς καὶ ἐγὼ οπισω ἀυτῆς" και τὸ ἡμίσυ τὰ λὰξ ἐπάνω. 
τοῦ τείχους ὑπερανῶ τῇ τσυργου τῶν ϑενεριμ, καὶ ἑως τῷ τείχους τΒ 

ὥλατεος, καὶ ὑπεράνω τῷ τείχους Ἐφραὶμ 243. ἴς, ἤπε τῆς ΡΥ]Π|ΊΟ, 

εἴ οὐπὶ ϑενερειμ, χαὶ ως τείχους τῇ τολάτεως, ΡτῸ ϑένριμ καὶ ἕως τοῦ 
ἄοε. 248. καὶ ἕως τῆς πύλης τῷ ὕδατος κατ᾽ ἀνατολάς καὶ τερὶ αἷ- 

νέσεως ῃ ' δευτέρα ἐξεπορεύετο συναντῶσα αὐτοῖς; καὶ ἰγὼ ὀπίσω αὐτῆς, 

καὶ τὸ ἥμισυ τὰ λα ἐπάνω τὸ τεΐχους, ὑπεράνω τὸ πύργου τῶν ϑανε- 

ρεὶμ, καὶ ἕως τὸ τείχους τὰ -λατίος, καὶ ὑπεράνω τῆς τύλης Ἐφραὶμ 

Οομηρὶ. ἔς, πἰῆ τῶν ϑενερὶμγ τὰ τλατέως, εἴ τὰ τείχους ῥτὸ τῆς τύ- 
λης υἱέ. Α]ὰ. τῆς αύλης] α τῆς "Π, δϑχ Αἰεχ. 

ΧΧΧΙΧ. καὶ ἐπὶ τὴν σύλην ἰχϑυρῶὼν] καὶ ἐπὶ τὴν τουλὴν τὴν εἰς 

ἰανὰ (ἢς) και "χϑνηραν 44. χαι ἐπὶ τὴν τυλὴν τὴν εἰσιανα" χῶὶ ἐπὶ 

τὴν πύλην τὴν 'χϑυηραν ζΆ, 64. Οοτηρὶ. ἢς, πἰα εἰς ἰανὰ ἀϊδ᾽ιπέ. εἰ 
ἢπε τὴν 3" »71- ὅς, ἤμς τὴν 3", 74. ἢς, ὨἹΗ͂ ἐπὶ τὴν πυλὴν ἐχθυχην, το8. 
ἔς, βῃ6 τὴν ο΄, -ΟΟμιρὶ. και “πὶ τὴν τυλὴν τὴν σαῖνα και ἐπὶ Τὴν 

πυλὴν τὴν ἐχνικῆν 93. καὶ ἐπὶ τὴν πύλην εἰς τὴν ἰανὼ, καὶ ἐπὶ πύλην 

τὴν ἰχϑηρὰν ΑΙ4ά. τὴν τούλην] α τὴν Π, ἰχϑυρὰν) ἰχϑυηρὼν 
ΑἸεκ. καὶ πύργῳ] καὶ τυργον 44, ς2, 64. (οπιρί. Αἰά. καὶ τυρ- 
γου 71,74. ΑΙεχ. καὶ τὸ τυργου 93, 1οϑ. ᾿Αναμεὴλ] Ανανεηλ 1]. 
Ανενεῆλ 93,7) 1ο8. καὶ ἕως} α και 71. καὶ ἕως πύλης] ρτα- 

τηῖτῖ. καὶ ἀπὸ τὰ τυργε τῇ Μεὰ ς2. ῥγαγλϊτῖ, καὶ ἀπὸ τὰ συργε Αμ- 
μη. 93.- χᾶι πὸ τοῦ τυργου τοῦ Αμμπα, και ἑὼς τῆς πυλῆς τοϑ. 
καὶ ἕως. πύλης τῆς προβατικῆς) ἑως τῆς προβατικῆς πυλὴς Χαι ἀπὸ πυργᾶ 

τον Μιὰ και εὡς πυλὴς τῆς φυλακῆς, καὶ ἐξησᾶν αἱ δυο τῆς αἰνέσεως ἐν 

οικῳ Θεε, χᾶι ἐγω καὶ τὸ ἡμίσυ τῶν ςρατηγὼων μετ᾽ ἐμου, χαὶ οἱ Ιερεις 
Ἑλιακειμ Μαασιας Βενιαμιν Μιχαιας Ἑλιωναὶ Ζαχαριας Ανανιας 

Σεμεῖας Ελεαζαρ Οζιας Ιωννα Μελχιας Αιλαμ, και Ιεζουρ 44. ἔς, 

Πἰἢ ἕως τῆς συλ. τῆς τροῦδατ. εἰ ροίεδ οὐπὶ τῆς Δηῖε συλῆς, εἴ του 

δηῖε Θε5, Σαμαιας ΡζῸ Σεμειᾶς, Ἰωᾶννα ὑγὸ ἴωννα, εἰ Ελαμ ῥῖοὸ Αι- 

λαμ, τοό6, -Ἐ καὶ ἐξησαν ἐπὶ πυλης τῆς φυλαχῆς, χα! ἐςησοιν αἱ δυο 

τῆς αἰνέσεως ἐν οἰχὼ τὰ. Θεβ, χαὶ ἔγω χαὶ τὸ ἡμισν τῶν ςρατηγὼν μετ᾽ 

ἐμου, και οἱ ἐρεῖς Ἑλιακειμ Μασιας Βενιαμιν Μιχαιας Ἑλιωινα Ζα- 

χαριας Ανανιας και Σεμειίὰς καὶ Ελεαζαρ καὶ Οζια καὶ Ιωανὰ καὶ 
γον. ΠΠ, 

Ὕ) 

Καὶ ἐφύλαξαν φυλαχὰς Θεδ αὐτῶν, χαὶ φυ- 
«- 

Μελχιας καὶ Ελαμ, καὶ Εζχρ ξ2. -Ἐ ελάεπι, ηϊῇ λίαν ἢ Βενι δ» 
μιμγ Ελίιωπνα, Ιωᾶννα, Ιεζουρ, 64. -᾿ καὶ ἀπὸ τύυργου του Μεᾶ εως 
“πυλῆς τῆς φυλακῆς" καὶ ἐρησαν αἱ ἱ δυο τῆς αἰνέσεως ἐν οἰκῳ Θεξ, χαὶ τὸ 

ἡμῖσυ τῶν ςρατηγων μετ᾽ ἐμ5' καὶ πρεις Ἐλιάκειμ, Μαᾶσιας, Βενιο- 

μιν, Μιχαιας, Ἑλιωναῖ, Ζαχαριας, Ανανιας, Σεμεῖας, Ελεαζαρ, Ο- 

διας, ἴωνα, Μελχιας, λαμ, καὶ Ιεζαρ γι. ὼς τῆς τυλῆς τῆς φυ- 

λακης χαὶ ἐξῆσαν αἱ δυο τῆς αἰνεσεῶς ἐν οἰκὼ τὰὸὁ Θεξ' καὶ ἐγὼ καὶ 

τὸ ἡμίσυ τῶν ςρατηγων μετ᾽ ἐμξ' χαὶι οἱ ιερεις Ελιακιμ Μαασιας Βεν!:- 
αμιν Μιχαιας Ἑλιωναι Ζαχαριας Ανανιας και Σεμειας και Ἐλεαϑαρ 

και Οζιας καὶ Ἰωάνναν καὶ Μελχιας καὶ' Αιλαμ καὶ Ἱεξουρ᾽ »λ. 

Ἔ καὶ ἐξησαν ἔν τὴ συλὴ τῆς φυλακῆς" καὶ ἐγησανίεν τῇ τυληὴ αι ἱ δυο 

τῆς αἰνεσεως ἐν οιχὼ ΤῈ Θεπδ" καὶ ἐγω καὶ τὸ ἡμισυ τὼν ςρατηγῶν μετ᾽ 

ἐμ" χαι οἱ ιερεις Ελιακχειμ" Μαασιας" Μιαμειν" Μιχαιας" Ἑλιωνῶι 

Ζαχαριας Ανανιας ἐν σαλπιγξζιν' καὶ Μαασιας καὶ Σεμεῖας" καὶ 

Ἑλεαζαρ: και Οἔζει καὶ Ιωαναν" καὶ Μελχιας" καὶ Αιλαμ καὶ Ιεξζουρ 

93. Ἢ καὶ ἐςῆσαν ἐν πυλὴ τῆς φυλαχῆς Χχάϊ ἐφησαν αἱ ὃνο τῆς αινε- 

σεως ἐν οἰκῶ ΤῈ Θε5; και ἐγὼ καὶ τὸ ἡμισὺ τῶν ςρατηγων μετ᾽ ἐμου, χα! ᾿ 

οἱ ιερείς Ἐλιακειμ, Μαασιᾶς, Μιχαιας, Ἑλιωναιν Ζαχαριας, Ανανιας 

εν σαλπιγξι, καὶ Μαασεας, και Σεμειας, καὶ ἔλεα ἀρ, κῶι Οζξει, καὶ 

ἴωναν, καὶ Μελχιας; και Ελαμ, και Ιεξὰρ τοβ. χαὶ ἀπὸ τῇ πύργου 
τῇ Μεῶ, καὶ ὶ ἕως τῆς αύλης τῆς προβατικῆς, καὶ ἔγησαν ἐπὶ τύλην εἶ" 
τῆς φυλακῆς, καὶ ὶ ἔςησαν αἱ δύο τῆς αἰνίσεως ἐν οἴκω τὰ 5 Θεῖ, καὶ ἔγω, 
καὶ τὸ ἥμισυ τῶν γρατηγῶν μετ' ἐμδ, καὶ οἱ ἱερεῖς ̓ Ἑλιακεϊμ, Μαα- 
σίας, Μιαμὶν, Μιχαίας, Ἐλιωναὶ, Ζαχαρίας, ᾿Ανανίας, ἐν σάλπιγξιν, 

καὶ Μαασίας, καὶ Σεμεΐας, Ἐλεάζαρ, Ὀξ,᾿ Ἰωανὰν, Μελχίας, Α,- 

λᾶμ; καὶ Ἰεζϑρ Οὐοτηρί. καὶ ἀπὸ τὸ πύργον τὸ Μιὰ καὶ ἕως τύλης 
τῆς προδατικῆς καὶ ἴγησαν ἰπὶ πύλης τῆς φυλαχῆς καὶ ἔρησαν αἱ δύο 
τῆς αἰνίσεως ἐν οἴκῳ τῷ Θεξ καὶ ἐγὼ τὸ ἥμισυ τὼν ξρατηγῶν μετ ἐμξ" 

καὶ οἱ ἱερεῖς Ἑλιακεὶμ Μασίας Βενιαμὶν Μιχαίας ᾿Ελιωηνὰ Ζαχα- 
ρίας ᾿Ανανίας καὶ Σεμεΐας καὶ ̓ λαάξαρ καὶ Ὀζιὼ καὶ ̓ Ιωανὼ καὶ 

Ἐμελχίας καὶ ὶ Ἐλεαμίας καὶ Ἐφάρ ΑΙά. ' 

, ΣΙΜῚῚ, Καὶ ἠκέσϑησαν) καὶ ἠκεσϑισαν ς2. 
110. 

και ἐπευφημησᾶν 

Καὶ ἠχέσϑησαν ἄτς. δὰ ἤη. οοη.} οἱ ὧδοι ἠχετησαν καὶ Ιεζ- 

ριᾶς ἐπίσκοπος 93 ἔς, οὐυπὶ Ἰχετισᾶν ΡΓῸ ἠκετησαν, το8. οἱ δον- 
τες} - και Ιεζριας 29 64. ΑἸά, και Ἰεσριας 243. καὶ ἐπε- 

σκέπησαν] καὶ ἐπεσκεφϑησαν καὶ ἐπευφημῆσαν ζ2, 64; 243. ΑΙΦ χαὶ 
Ἰεσρίας ἐ ἐπίσκοπος Οουρὶ. 

ΧΙ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ] λῖν93. ϑυσιάσμαα μεγάλα] ἜΗΝ 
μέγαλας τοᾶ. καὶ ηὐφρανϑησαν] καὶ εὐφρανϑησαν 44) τς, 64) 93, 
τού, τοϑ, 248. Οοπιρὶ. ΑΙ4., γι. πὔφρανιν) εὐφραῶεν ς ς, 64) 74) 
93. 1οό, τοϑ, 236. Οοπιρὶ. ΑἸ4ά. αὐτὲς μεγώλωξῥαυτες ευφροσννη 

μεγαλη 93, τοϑ. ΟὐτρΙ. α μεγάλως 71. καὶ αἱ γνναῖκες---ηὐ- 
φρᾶνϑ».} αὶ οὐπὶ ἱπιετγηοά, 71. ηὐφράνθησαν] εὐφρανϑησαν ἐς, δ, 
)4) τού, τοϑ, 236, 448. Οοπιρί. ΑἸὰά. ἡ Ἰϑφροσύνη] α  φξῷ 64:74) 
τού, 134) 226, 248. Οοπιρί. ΑΙὰ. Αἴεχ. α 71. ἐν Ἱερουδαλὴμ] εν 
Ισραηλ γ4ᾳ. κεν93. ὥπὸ μακχρόϑεν] α ἀπὸ 44) 64, 248. Οοπιρὶ. 
ΑΙά.. εως εἰς μακχρᾶν 93» 1τοϑ. 

ΧΙΙΝ. Καὶ κατέγησαν) καὶ κατεγῆσεν 93. ᾿ ἄνδρας}. , γι. 
ανδρες 93. γαζοφυλαχίω»} γαζοφυλακίον 93: ταῖς ἀπαρχαῖῃ} 
Ῥτγϑυηἶῖ, καὶ 93) το8. καὶ τοῖς συνηγμένοις] του συναγάγειν 93. 
Οοιηρὶ.. - ἄρχουσι] ἀπο των αγρὼν 93, 108. Οοπιρὶ. τῶν πόλεων] 
χαι τῶν ζολεων τοῖς ἄρχουσι τῶν Ἰσολέων 93) 108." μερίδας} Ἢ τὸ 

γομᾷ 93, 198. ὅτι εὐφροσύνη] Ἔ ἦν. 44, 645 γ1γ 74, 'ψό;, ἐτ0, 134, 
436, 243. Οοπηρί. ΑΙά. Αἰεχ. ἡ γαρ εὐφροσυνὴ 93; ιοῷ, “ ἐν Ἰψϑα] 
α ἐν 93. 1ο8. ἐπὶ τὰς ἱερεῖς} ργρεγῖτῖ. καὶ 44) 64, 71) 7 τού, 134. 
Ομ]. ΑΙά. ΑἸεχ. ἐπι τοῖς μερευσι 93) 108. καὶ ἐπὶ τὰς] αὶ ἐπὶ 
44, 71, 248. Οοπρὶ. καὶ τοῖς 93. και ἐπὶ τοῖς τιοῇβ. Λενίτας] 
Λευίταις 93, τιο8. τὰς ἐξῶτας] τοῖς ταρεςωδι 93, τοϑ. 

ΧΙΝ. φυλακὰς ΘεΣ] τὴν φυλακὴν τε Θὲς 93, ᾽ιοϑ. φυλακὴν Ἦν 
Θεξ Οοιηρὶ. ᾿ Θεξ αὐτῶν] οἰκον Θεα ἑἐαντων 44, τού, 134. 416. 

Ἀ 



ΝΕΈΜΜΊΙΑ Σ. 

ΚΕΦ. ΧΗ͂. 
λαχᾶς τ καϑαρισμᾷ, χαὶ τοὺς ἄδοντας, χαὶ τοὺς αυλωρὰρ, ὡς ἐντολαὶ Δαυὶδ χαὶ Σαλωμὼν υἷξ. 

αὖτ. Ὅτι ἐν ἡμέραις Δαυὶδ ̓ Ασὰφ ἀπ᾽ ἀρχῆς πρῶτος τῶν ἀδόντων, χαὶ ὕμνον χαὶ αἴνεσιν τῷ 46. 

Θεῷ. Καὶ τιᾶς Ἰσραὴλ ἐν ἡμέραις, Ζοροδάξελ χαὶ ἐν ταῖς ἡμέραις Νεεμίε, διδόντος Μερίδας τῶν. 47. 
ἀδόντων χαὶ τῶν πυλωρῶν, λόγον ἡμέρας ἐν ἡμέρᾳ. αὐτξ, χαὶ ἁγιάζοντες τοῖς Λευίταις, χαὶ οἱ 

Λευῖται ἁγιάζοντες τοῖς υἱοῖς ᾿Ααρών, ἊΣ 

: οὐ ΚΕΦ. 

ΕΝ τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη ΝΕ ἐν βιδλίῳ Μωυσῆ ἐν ὠσὶ τῇ λαδ' χαὶ εὑρέϑη γεγραμμένον ἐν 
9 ὍὉ Ψ Ν, 9 δ 3 ρ Ν, Φ 9 ’, φ (φ, 9 ἢ ,͵,. ϑ 

αὐτῷ, ὅπως μὴ εἰσέλθωσιν ᾿Αμμανῖται χαὶ ΜΜωαξίται ἐν ἐκχλησίᾳ Θεδ ἕως αἰῶνος, “Οτι ἃ σὺυν-- 
΄ κ εν 2) .»». “Φζ2 ν » ζ΄ ».Σ ΞΝ δ - ᾿ ΄ 
ἥντησαν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ ἐν ἄρτῳ χαὶ ὕδατι, χαὶ ἐμισθώσαντο ἐπ᾿ αὐτὸν τὸν. Βαλαᾶμ χαταρά- 

ΝΕ. ΞΕΝ ε Ν ε ᾿" Ν ’ 3 3 ’ ΣΝ τ τ οὖ ς- »ν . ’ 
σασϑαι"͵ χαὶ ἐπέςρεψψεν Ο Θεὸς ἡμων τῆν χατᾶραν εἰς εὐλογίαν. Καὶ ἐγένετο ὡς ἤχσαν τὸν γὸ- 

“2 ΄, ρ᾿ 9. »ν ϑ 9 ΄ Ν Ν ΄ ϑ Ν, εε ΝΗ 3 ν»Ὁ 3 

μον, χᾷι ἐχωρίσθησαν πὰς ἐπίμιχτος ἐν Ισραῆλ. Καὶ πρὸ τδτδ Ελιασὶξ ὁ ἱερεὺς οἰχὼν. ἐν γαᾶ-- 

ζορυλακίῳ οἶχε Θεξ ἡμῶν, ἐγπὼν Τωδίᾳ. Καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ γαζοφυλάκιον μέγα: καὶ ἐχεῖ ς. 
ἤσαν παρο τε ον. διδόντες τὴν μαναα χαὶ τὸν λίξανον καὶ τὰ σχεύη, χαὶ τὴν δεχάτην τοῦ σίτου χαὶ 

τϑ οἶνα χαὶ τ ἐλαία, ἐντολὴν τῶν Λευιτῶν χαὶ τῶν αδό ὄντων χαὶ τῶν πυλωρῶν, χαὶ ἀπαρχὰς τῶν 

ἱερέων. Καὶ ἐν πταντὶ τότῳ ἐχ ἡμὴν ἐν Ἱερουσαλήμ' ὅτι ἐν ἔτει τριακοςῷ χαὶ δευτέρῳ τὸ ᾿Δρ- 

ϑασασϑὰ βασιλέως Βχδυλῶνοε ἥλσον πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ μετὰ τὸ τέλος τῶν ἡμερῶν ἡτησά- 

μὴν παρὰ τ βασιλέως, Καὶ ἦλϑον εἰς Ἱερδσαλήῆμ' χαὶ συνῆχα ἐν τῇ πονηρίᾳ ῇ ἐποίησεν Ἔλι- τ 
Ν “" ΄ κίον 9. "Ὁ ΄ 3 3. "Ὁ κ ον κ᾿ Ν ΄ 2. “ 

ασὶδ τῷ Τωδίᾳ, ποιῆσαι αὐτῷ γαζοφυλάχιον ἐν αὐλῇ οἴχου τ Θεδ. Καὶ πονηρόν μοι ἐφάνη 8 

σφύδρα' χαὶ ἐῤῥιψα πάντα τὰ σχεύη οἴχου. Τωδία ἔξω ἀπὸ τῇ γαζοφυλαχίου. 

Ἃ“» 

Καὶ εἶχα, χαὶ 9. 

ἐχαϑάρισαν τὰ γαζοφυλάχια" χαὶ ἐπέςρεψα ἐχεῖ σχεύη οἶχΒ τ Θεδ τὴν μάννα χαὶ τὸν λίξαγον. 

Καὶ ἔγνων ὅτι μερίδες τῶν Λευιτῶν ὃδχ ἐδόϑησαν'" χαὶ ἐφύγοσαν ἀνὴρ εἰς ἀγρὸν αὐτᾶ, οἱ Λευῖται το. 

Ρεσετηε. οἰκου φ4, γ1) 74» 119, 180, αὐ. οἰχου τῷ Θεὶς αὐτὼν 64. ν. ἑαυτῷ] εν αὐτῳ 8. ἀντῳ 64, 74. 93, τοῦ, τοβϑ, 134, αὐ 
Αἰά. Θεΐ ἑαντᾶν Αἰεχαι ̓ς καὶ φυλακὰς} καὶ τὴν φυλαχην 93, 1.08. 448. Οοπιρί. Αἰά. Αἰεχ. γαζοφυλάκιον μέγα) γαξεφυλονιον ἐνῶ 
᾿θεῖ καὶ ἴῃ ομαγαές. ΑἸεχ. τὰ χαϑαρισμὰ] τῆς ἀγνεας 436. ἦσαν ρότερον ϑιδόντες] εδιδου τσροτερον 93. τοϑ. τυρότερο»] 
93. τῆς αγνιας 1ιοϑ. καὶ τὲς ἄϑοντας] καὶ ὀΐ τυλώροι 93, 1οϑ. τὸ τροτερὸν 11. α ξ.. τὴν μαναὼ) τὴν μανααμ 11. τῷ μαναα ςΆ. 
χαὶ τὰς πυλωρὲ:] και οἱ ὡδοι 93, τοϑβ. ὡς ἐντολαὶ] κατ᾽ ἐντολὴν τὴν μαᾶναν ςζ. τὴν μαναᾶν ς8. ΑΙεχ. τὸ μᾶάναα 64. τὴν ϑυσιαν 
93. 1Ἰοβ. καὶ Σαλωμὼν] καὶι Σαλομὼν 93. χαὶ Σολομὼν τοό. 93, 108. Οοπιρὶ. τὴν μαανὰ τοό. τὴν δεκάτην] τὴν δεκτὴν (8ς) 

᾿ ψὲς αὐτῷ} ρχαξητξ, τοῦ 937) τοΒ.᾿ 93... τᾷ σίτου] α τὰ )1. καὶ τῷ οἴνου] α καὶ τὰ 71. καὶ τῷ 
ΧΕΥ͂Ι. ᾿Ασαφ] Ρταυῖτ. καὶ Οοσηρ. ὠπ᾽᾿ ἀρχῆς] εξ ἀρχῆς ἐλαίου] α τὰ 71. ἐντολὴν τῶν] καὶ τα αζυμα τῶν 93, τοᾶ. καὶ 

93.108. καὶ ὕμνον) χαι ὑμνος καὶ ἐξομολογησεις 93. και υμνος τῶν δόντων) α καὶ 44. α των γ1:. καὶ τῶν τσυλωρῶν] κα τῶν γ1- 
χαι ἐζομολογησις 108. εἰς ὕμνον (οπηρί. καὶ ὕμνον δις. δά ἤΏη. καὶ ἀπαρχὰς] και τας απαρχας 93. 
ςοπ2.] α 71. καὶ αἰνεσιν] και αἰνέσεις 93. καὶ αἰνεσις τοβ. ΝΙ. ἐν ταντὶ τάτῳ) ἐν σσαντι τϑτων τού, 134. Οοἴηρ. οὐκ 

᾿ ΣΧΗΨΙΙ. ἐν ἡμέραις] ἐν ταῖς πμεραις93. Ζοροδαθελ)] Ζορὸμ- ἢἤμ᾽»] ἐκ εἶμιν (Η5) 923Ξ. τριακόρῳ καὶ δευτέρῳ) αὶ καὶ 44. δέυν. 
δαδελ 93. καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις] α]1]. α ἐν ταις ἡμέραις 447) 55. 71» Καὶ τριακ. 93. 198. τὸ ᾿Αρϑασασϑὰ] α του 44. Αρταξερζου 93, 
93. 1908. Νεεμίου)] (11, ςς. Νεμίου ΑΙά, διδόντες} διδονας τοϑ. τε Αρτασασϑα τού. τε αρσασϑα “36. βασιλέως Βαξυ- 

93. ϑιδόντες ἀρ ιαι] ἔδου ((ς) τὰς μερίδας τοΒ. τῶν ἀδόντωνἸ  λῶνος] ρταπνῖτς. τε 93, το8. ἦλϑον τρὸς τὸν βασιλέα] Α ςς. καὶ 
τῶν οὗὼν 03. των ὠδὼν τοϑ.᾿ λόγον ἡμέρας] λογος ἡμέρας 343), μετῶ τὸ] εἰς τὸν 93,» 108. τέλος τῶν ἡμερῶν] α τῶν 11, ςς. καιρὼν 
448. ΑΙ4, ἐν ἡμέρᾳ] ἐν τὴ ἡμέρα 93, τοῦ. ἅΐγι ιάξοντες 1] τῶν ἡμέρων 93. καιρὸν τῶν ἡμέρων τοΒ. ἠτησάμην] ὧν ἡτησάμεν 
ηἡγίαζον (ἂς ἱπδα) 93» 1ο8. καὶ οἱ Λευῖται], ςς. τοῖς υἱοῖς }͵ (0) 93. ὧν ἡτησάμην τοϑ. παρὰ τὸ βασιλίως] τον βασιλεα 11. 
τὸς νιξς ς2,) 71. Ἔ καιίμετα τὸ τέλος τῶν ἡμέρων ὧν ητησαμὴν παρα του βάσιλεως 93, 

108. 

Ι, Ἔν τῇ ἡμέρᾳ] ρταυι. χας ἐγένετο ς8. Μωυση] Μμωνσεως ΨΙΙ1. καὶ συνῆκα] καὶ συνῆκαν ΑΙ4ά. ἐν τῇ πονηρίᾳ] α τῇ Π. 
74. νόμου Μωση 93, τοθ. καὶ εὐρέϑη γεγραμ. ἐν αὐτῷ] κ᾿ 71. ἢ ἐποίησεν Ἔλιασὶδ τῷ Τωδίᾳ}. Π. ᾿Ἐλιασὶ 6] Ελισαδ ςς. Ἐ- 
ὅπως μὴ εἰσέλθωσιν] οτι οὐχ εἰσελευσεται 93,) 1τοϑ. ᾿Αμμανῖται 
Δμανιται γ4. Αμμανειτὴς 93. Αμμανιτῆς τοθ. καὶ Μωαδῖται) 

χαὶ Μωαῦδιτῆς 93) τοδ. ἐν ἐκχλησίᾳ] εἰς ἐκχλησιαν ς8, 93, 108, 
ΘιςΣ) Κυριου ςς, 93. 

11. Ὅτι οὐ συνήντ.} διοτι συνηντ. 03. 
ἐν ἄρτῳ] ἐν αρτοῖς 649 243, 248. ΑΙα. 
γ4, 939) 1οϑ, 120, 134. ΑΙεχ. 

λιασαδ 93. ποιῆσαι αὐτῷ] καντῳ 44. ποιῆσαι ἑἐαντῳ ς8. ὕχᾷξ-. ᾿᾿, 
τηϊτ, τω 93. ποιῆσαι αὐτὸ τοῦ. Ῥγϑετηϊῖ. τὰ τοθ. ἐν αὐλῇ], ν τὴ 
αὐλὴ 93, το8. οἶκε τῷ ΘῈΣ] κα τὲ 44. 

111. ἐφάνη) -᾿ καὶ ελυπηϑὴν 93- 
Τωξία]} οἰκου Τωξιου 93) τοϑ. 
108. 

ΙΧ. Καὶ εἶπα] α 44. καὶ εἰπὸν 93,) 108. 

Ἔ και ελυπηϑὴη 1ο8. οἶχδ 

διοτι οὐ συνηντ. 108. ἀπὸ τῷ γαζοφυλακχίε} λα ἀπὸ 93; 
καὶ ὕδατι] καὶ εν υδατι ςς, 

Ῥ  ΕῚ ι φ ϑ ᾿ 

ἐπ αὐτὸν) αὶ 44, γ1-. ἐπ᾿ αὐτὲς Καὶ εἶπα, καὶ ἐκα- 
348. Οοτηρί. τὸν Βαλαὰμ] α τον 44. τὸν Βαλλαμ 93. τὸν Βαα- 9ρ.] καὶ ἐνετειλάμην (»γαεερὴ) καϑαρίσαι το Οοάϊοεβ ϑεγρὶὶ. καὶ 
λὰμ ΑΙά. καϊαρώσασϑαι] καταρασϑαι (ς ς. υἱ νἰἀεῖιτ.) γ4. - αὐ ἐκαϑάρισαν] καὶ ἐκαϑάρισον 9,. τὰ ὶ γαζοφυλαχια] αντὸ 44. τῶ 
τον 93, τοῦ. - αὐτῶς Οὐρὶ. (6) γαζοφυλάκιον 93. 
ὁ Θεὸς ἡμῶν} α ἥμων γι. (ἐἀεαωτὶ) Κυρίου το Οὐοἀϊΐοε8 δεγρὶϊ. 

καὶ ἔπέςρεψεν] καὶ ἐςρέψεν 64, 93. τὸ γαζοφυλάκιον 1ο8. οἶκον τῆς γάζης 

τὴν κατάραν] - αὖτε 93. ἐπέξρεψα) ἐξρεψα 44. ἐπέςρε. 
111. Καὶ ἐγένετο] α ἐγένετο 44,71. α 588. καὶ ἐχωρίσθησαν), (ἔς; τεϊϊαυυυπι νου. ἀςε) 93. σκεύη οἴκου τῷ ΘΕ] οἰκα τὰὸὲ; Θεὰ 

Δ καὶ 44. εχωρισϑὴ ς8. καὶ ἐχωρισϑὴ 71. διεξειλαν τὸν λᾶὸον 93, Ισραηλ σχενη 236. οἴκου τὰ ΘΕΞ] οἰκε Κυρια τ Θὲξ 134. τὴν 
1ο8. στοᾶς ἐπίμικτος] τὸν αναμεμιγμιενον 93, 108. μάννα} τὴν μαννάφιμν (συπὶ (γ]]δὰ εἰμι ἔωργὰ 11π.}11. τῆν μανααν 

ΙΝ. Καὶ τρὸ τάτα} καὶ ἐπι τετὲ τοό. οἰκῶν] ὠχει 93) 108. 
οἷν γαζοφυλακίῳ) ἐν τω γαζοφυλακίῳ 93, τού, 1ιο8. οἴκου Θεῖ 
ἡμῶν} οἰκου τῷ Θὲξ ἥμῶν 93, 1ο8. ΑἸεχ. ἐγ[ιῶν»] εγίνων 71) τού. 

ὡς βῥηιῶν ΑΙά, ἐγῇῶὼν Τωδίᾳ} α 8... Τωδία] ργαπηΐς: ὧν 93. μια - 
᾿ς πεῖ, τῷ 1ο8, 243) 248. (οιηρί. ΑἸά. , ᾿ 

ς8, 64, 10. ΑΙά. ΑΙεχ. τὴν ϑυσιαν 93. Οοπηρί. ϑυσιαν 1το8. 
Χ. ὅτι μερίδες) οτι αἱ μεριδὲς 93. 108. καὶ ὶ ἐφύγοσαν] και ἐφυ- 

γον ᾿8, 93» 1ο8, 236. Οοἴηρ. εἰς ὠγρὸν αὐτῷ} εἰς ἀγρὸν ἑαυτὰ 
445 64, 74) τού, 134) 226, 248. (οπιρὶ. ΑἸά. εἰς τὸν ἄρτὸν αντϑ 93. 

ος τὸν αὙρον αὐτὰ 1οϑ. φις τὸν ἄγρον ἑαυτὰ 119. οἱ Λευιτα!] οἱ 
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ΝΕΕΜΊΑΣ. 
ΚΕΦ. ΧΙ. 

11. 
Ν ε»» “ ἊΨ 

χαὶ οἱ ἄδοντες πσοιδντες τὸ Ἐργον. Καὶ ἐμαχεσάμην τοῖς εῥατηγοῖς, χαὶ εἶπα, Διὰ τί ἐγχᾶτε- 

12. λείφϑη ὁ οἶχος τὰ Θεξ ; χαὶ συνήγαγον αὐτῶ, χαὶ ἔξησα αὐτὲς ἐπὶ τῇ ςἄσει αὐτῶν. Καὶ πᾶς 
᾿Ιόδα ἤνεγχαν δεχάτην τῷ πυρξ χαὶ τῇ οἶγου χαὶ τῇ ἐλαίου εἰς τὸς ϑησαυρὸς Ἐπὶ χεῖρα Σελε-- 

7 ρ ς ΄ Ως Ν ρῸ ’ " «“47Φ. "ἡ φι. - φρο Ν 3"Ν ρϑ 2. Ὅ0 

μία τῷ ἱερέως, καὶ Σαδὼχ τοῦ γραμμάτεως, χαὶ Φαδαϊὰ ἀπὸ τῶν Λευιτῶν" χαὶ ἐπὶ χείρα αὐτῶν 
3 ΘΠ ΕΝ,  ΝἮς ΕΝ, φ Ω -ς ’ 5» 9 δἃ [4 ρο 9 φῳ Αγᾶν υἱὸς Ζαχχϑρ, υἱὸς Ματϑαναίου, ὅτι πιςζοὶ ἐλογίσνησαν ἐπ αὐτὰς Μερίζειν τοῖς ἀδελφοῖς 

13. 

14. 

15 

16. 

17. 

18. 

10. 

20 

21. 

᾿ς Ἄνανμ! 03) 10. 

αὐτῶν. 

ρίε τῷ Θεδ. 

Μνήσθητί μου ὁ Θεὸς ἐν ταύτῃ, χαὶ μὴ ἐξαλειφϑήτω ἕ ἐλεύς μ8 ὃ ἐποίησα ἐν οἴχῳ Κυ- 
Ἔν ταῖς ἡμέραις ἐχείγαις εἶδον ἐν ᾿Ἰόδα τσατδντας ληνὲς ἐν τῷ σαδδάτῳ, χαὶ φέ- 

δοΐ ν., 3 ὔ φοΝνἌ Ἂν ΠΝ ΨΨὦ' ᾿ ᾿Ν Ν, «...» Ν “ὃ, ροντας δράγματα, καὶ ἐπιγεμίζοντας ἐπὶ τὸς ὄνες χαὶ οἶναν χαὶ ςαφυλὴν χαὶ σῦχα χαὶ τᾶν βά- 
φαγμα, καὶ φέροντας εἰς Ἱἱερεσαλὴμ ἐν ἡμέρᾳ τῇ σαθδξάτου" καὶ ἐπεμαρτυράμην ἐν ἡμέρᾳ πρά- 
σεως αὐτῶν. Καὶ ἐχάϑισαν ἐν αὐτῇ φέρον)ες ἰχϑὺν, χαὶ πιᾶσαν πρᾶσιν “σωλᾶντες τῷ σαβξάτῳ 

ΓΩ ε ΡΟ 3". 7 “2 ρὸ φῶ Ός ρὰ ΟΝ τοῖς υἱοῖς ᾿Ιδδιχ χαὶ ἐν Ἱερεσαλήμ. Καὶ ἐμαχεσάμην τοῖς υἱοῖς Ἰόδα τοῖς ἐλευϑέροις, χαὶ εἶπα 
αὐτοῖς, Τίς ὃ λόγος ὅτος ὁ πονηρός, ὃν ὑμεῖς ποιεῖτε, χαὶ βεδηλᾶτε τὴν ἡμέραν τῇ σαξξἄτου : 
Οὐχὶ ὅτως ἐποίησαν οἱ πατέρες ὑμῶν, χαὶ ἤνεγχεν ἔτ᾽ αὐτὶ αὐτδρ)ὸ Θεὸς ἡμῶν (καὶ ὶ )ἐφ᾽ ἡμᾶς πάντα 
τὰ χαχὰ ταῦτα χαὶ ἐπὶ τὴν σόλιν ταύτην; χαὶ ὑμεῖς πτροςίϑετε ὀργὴν ἐπὶ Ἰσραὴλ βεξηλῶσαι 

Ν ΄ ΝΛ» 7 ε, Χά ὦ 9. ς Ν, Ν, " Ν ΄΄,. Ν “,͵, τὸ σάδδατον; Καὶ ἐγένετο ἡνίχα. χατέξησαν πύλαι. ἐν ἹἹερουσαλὴμ πρὸ τῇ σαξξάτου, χαὶ εἶτα, 
μλ» ᾿" ΄ : δ ἂὦν Φ “,ϑ » [ον Ν Φ 39. 9 ἴθι ’ “.9᾿ ρ᾿ 

χαὶ ἐχλεισαν τὰς πῦλας' χαὶ εἶπα, ὡςε μὴ ἀνοιγῆναι αὐτὰς ἕως ὀπίσω τὰ σαξξάτε" χαὶ ἐχ τῶν 
᾽ ΝΜ ὃς δ , ΠΣ " » ᾿ ΕῚ ς “ ΠΣ ᾽ 

παιδαρίων μου ἔςησα ἐπὶ τὰς πύλας, ὥςε μὴ αἷρειν βαςάγματα ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαδδάτου. 

ηὐλίσθησαν πάντες, χαὶ ἐποίησαν πρᾶσιν ἔξω Ἱερεσαλὴμ ἅπαξ χαὶ δΐς. 

Καὶ 
Καὶ ἐπεμαρτυράμην 

3 ὃ ρὸ ΑΗ, .. Ν, ΦΙΝ ἯΝ ΄ ε ρο 3ι. 9. 94 ἱρὰ ζά λΧ ΄ 

ἐν αὑτοῖς, χαὶ εἰπὰ πρὸς αὐτες, Διὰ τί ὑμεῖς αὐλίζεσϑε ἀπέναντι τὸ τείχες; εἂν δευτερώσητε, 

δὲ Δενιται 8. τποιῖντες τὸ ἔργον] καὶ οἱ τσοιαντες τὰ ἐργα 93. 
Ῥιωτηϊτ, καὶ οἱ τοϑ. Ῥγϑυνπ. καὶ 248. ΟΟμΡΙ. 

ΧΙ, Καὶ ἐμαχεσάμην] καὶ ἐκριϑην 93, 1ο86. τοῖς ᾿ φρατηγοῖς 
α ΠῚ ςς,»:ς8.. μῆα τῶν ςρατηγων 93; 1ο8.. Βαθεῖ ἴπ οἰιδγαῖς. τηΐποῖε 
ΑΙεχ. καὶ εἶπα] και εἶπον 44.) ς8, 64, 74» 93.» τού, τοβ, 134, 436, 

448. Οομρῖ. ΑἹά. Αἰεχ. ἐγκατελείφθη] πε ιληκαῦι 93. εγκα- 
φαλελοιπατε τοϑ. ὁ οἶκος τῷ ΘΕΣ]} τὸν οἶκον τὰ Θες 93, το8. καὶ 
ἔρησα αὐτὰς] α αὐτὰς 44- κα 55. καὶ ἔζησαν 71. ΑἸά, τῇ ςαάσει] 
φῇσ τάσεως (Ώς) 93. τῆς ςασεως 1ο8. κα τῇ Αἴεχ. 

ΧΙ. Καὶ σἂς Ἰάδα δὲς. υἱχυς 84 ἤη. οοτι. 14.1.53... Ἰὅδα] 
᾿όδας (οιηρΙ. ἥνεγκαν] ἤνεγκε 44. δεκάτην] ῥγαπιῖεῖ. τὴν 44. 
δὴ καὶ τὴν (Ως.) 9,Ξ. τῇ τυρξ} μαθεῖ τὰς ἴῃ, ομαγαδέξ, τηΐποτε ΑἸἊεχ, 

ΧΙ]. Ἐπὶ χεῖρα] ἐπὶ χειρας 645 110. ΑἸ4. ρῥγαιτηϊῖ. καὶ ἐνέτει- 
λαμὴν 93, 108. Οὐοαιρὶ. Σελεμία] Ελεμια 64. Σελεμίου 93, 108. 
Ἑλέήμιου ττο. καὶ Σαδὼκ] καὶ Σαδδιεκ 11, τς, 93, τοϑ. α καὶ 
Οοπιρί. καὶ Φαδαΐα] και Φαλαια 1], 108. καὶ Φαϊα 93. καὶ 
ἐπὶ χεῖρα ὅτε. δὰ ἔῃ. τοπ).} 71. αὐτῶν 15] λ 93, το8. ᾿Ανῶν] 

υἱὸς Ζακχὰρ] λα 44. νι Ζακχονρ 93. κανιος 

τού. υἱ5 Σαχχάρ 1ο8. υἱὸς Ζαχὲρ ΑἸά. υἱὸς Ματϑαναίε] νιε Μαϑ.- 
ϑανιου 44) τοΒ(ΑἸεχοὰ νι Ματϑ. 93. νι Ματϑάνιε 248. Οὐρὶ. 

-«- σον... “«“ἀπἰὐα». τὸ 

. Ματϑαγαίου] Ναϑάνια ΤΙ, ΙΜμαϑϑάνιου ό4, τοῦ, 243. Αἰά. .λ μερί- 

τοῖς ἀϑελ. αὐτ.} τοις αδελ. ἑαυτων 93. 
ἐξαλειφϑήτω] διαλειφϑητω στρ. 

ἐξαλειφϑὴ 448. Οοπιρί. ἔλεός μου] ῥγαεπιῖτ. τὸ 93, 108, 248. 
Οοιρὶ. ὃ ἐποίησα] οτι ἐποιησα 11]. ἐν οἴκῳ} ἐν τῶ οἰκω 93. 

Κυρίου τὰ ΘΕΒ] α τοῦ 44) 74, τού, 134) 436. Αἰεχ, Θεξ μου ες. 
α Κυριου 64) 93, 1το8. κα τὰ Θὲξ 71. ΘΕεΞ] -Ἔ μου και ἐν ταῖς φυ- 
λακαῖις αντῇ 93. ̓ ΘΟΔΙΡΙ. μου ἐν ταῖς φυλακαῖς αὐτα 108. 

δεν} Ῥεβετηι. τὰ 91) 108. 
ΧΙΨΝ. ἐν ταύτῃ) εν αντη 1]. 

ἼΧΨ, Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις} ῥγαπλὶ. καὶ 248. ΑἸΔά. εἶδον] 
ἴδον ΔΙεχ. . ἐν Ἰώδὰ} τον Ιεδαν 93. ἐν τὼ ἰσψδα το8Ὦ. ποαατῶντας] 
τσοιουας ς2. τααντὶ τὰς ((ς) 93. ἐν τῷ σαξβάτῳ] α τῳ 44, 64, 
4, τού, 134.) 336, 448. Οοτρὶ. ΑἸά. Δίεχ. ἐν τοις σαθδατοις 93, 

1οϑ. καὶ φέροντας 13] και φεροῦῖες τοῦ. ἐπιγεμέζοντας] εἐκιτενι- 

ζοντας γι. ἐπὶ τὰς ὄνες] ἔπι τας ονες ς8, 64. καὶ φέρονϊας “"} 
α χᾶι ς8. εἰσφεροας 93» 1οϑ. εἰς Ἱερουσ.} εν Ἱερουσ. 44. ἐν 

ἡμέρᾳ τῇ σαββάτου) α του 44, 64, τοῦ, 134, 236, 248. (οπιρί. ΑΙά: 
λ 58. ἐν ἡμέραις σαξβάτου 74. τράσεως αὐτῶν] -ἰ- οτι ἐπωλῶων ἐπι- 
σιτισμον καὶ οἱ Τυριοι ς2, 248. ἔς, πἱῇ ἐπωλῶν, 64, 93. Οὐπρὶ. ΑἸά. 
ΑΙΔ4. -Ἐ στε ἐπώλουν ἐπισιτισμον, καὶ οἱ Τύυριοι τοϑ,. 

ΧΥῚ. Καὶ ἐκάϑισαν] ἐκαϑηντο 93, 1ο8. ἐν αὐτῇ} ὰ 48. φέ- 
βοντες] οἱ αισφεροερ, ιοϑ. φέροντες ἰχϑὺν) α 58. οἱ εἰσφέροντες 
ἐχϑὺυ (Πς) 93. καὶ πᾶσαν--Τίς ὁ λόγος ἴπ οοῃ. (4ᾳ.} οπηϊίεγας 

Ἰθγαγίυβ : π1. τες. {πρρίενϊε ςοποογύϊίεν οὐπὶ Ναῖ. 9,. καὶ πᾶσαν 
τρᾶσιν}] καὶ πρᾶσιν πασᾶν .(8..Ὁ. τῷ σαθδατωῳ] Ῥιίαταῖτι, ἐν 1]. 

Οοπιρὶ. ἐν σαξξατῳ ς8. καὶ ἐν Ἱερουσ.} α ἐν 74. "ἦν Ἱερουσ. 
υἵχυε δὰ Ἰϑδα σοι. 17.} α οὐπὶ ἰηϊεστησά, 9.36. 

ΧΥῚΙ. Καὶ ἐμαχεσάμην---ἐλευϑέροις} αὶ οὐπὶ ἱπιειτηε. 71. καὶ 
ἐχριϑὴν μέα τῶν ελευϑερὼν «δὰ τοϑ. (οτορί. εἰ οὐκηξδυὶ ΠΠΜΒΙΣ 

ϑκαα νυῖϊρ. τοῖς ἐλευϑέροις} τοῖς "- ἐλευϑεέροις 48. καὶ εἶπα 
αὐτοῖς] καὶ εἶπον ἀντοις 445. το8. ὅτος ὃ πονηρὸς} ὁ τπονηρος ξτὸς 
Ἡ], ςς, 93, τοϑ. ποιεῖτε] ποιεῖται 93. βεξηλξτε] βεξηλξται 03. 

ΧΥΤΙ. Οὐχὶ ἅτω.] Οὐχ «τως 93. λα δχι 1ο8. πατέρες 

ὑμῶν] ταΐερες ἡμῶν 74.93» τού, 34, 448. ΑἸά. 
Ῥοίϊξ ὁ Θεὸς ἡμῶν 93» 1οϑ. καὶ ἐφ᾽ ἡμᾶς] - καὶ ἐπὶ τὴν ολιν ταὺ- 
τὴν 93, το8. καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτη»] α εἰς 93, τοϑβ. προρίϑετε] 
προςίϑεσϑαι 9,Ξ.. βθιξηλῶσαι] τὰ βεδηλῶσε ([ς) 93. τοὺ βεδηλω- 
σαι τοϑ. ᾿ 

Καὶ ἐγίνετο---τὴν ἡμέραν τῷ 
ἡνίκα] ἡνιχα ἡσυχάσα 93, 

ΧΙΧ. Καὶ ἐγίνετο] α ἐγένετο 44. 
σαθ6. νεῖ. 22.] α ουπι ἰηίεγπιεά, ς8. 
1ο8. κατές. σύλαι] κατες. αἱ συλαι 93») 108. 
λῆν ξῖ, 93. καὶ εἶπα 1] ]1. α καὶ 44. καὶ φιπὸν (ῆς ἱπίτ4) 
93, 1οϑ. καὶ ἔκλεισαν] καὶ ἔκλεισα 11. καὶ καἸεκλεισὰν γι1. 
α και 93: τὰς πύλας 15] τας ϑυρας 7γ4. καὶ εἶπα ὥρε] α 44. 
ὥςε μὴ ἀνοιγῆναι αὐτὰ!] α αὐτας τού. ἀνοιγῆναι 1 ἀνοιξαι (64. 
τοᾶτρ. υἱ Ἐ4.) ΑΙά. ἕως ὀπίσω] α ως ΠΠ, ςς. διδεῖ ἕως ἴῃ οἰιλταῖξ. 

τηΐμοτε Αἰεχ καὶ ἐκ τῶν παιδαρίων μου) α ἐκ των παιδαρίων Ι΄. 
λ και ἐκ τῶν παιδαρίων ςς. διδεῖ ἐκ τῶν τραιδ. μου ἰῃ οματαῖς. πηποτε 
ΑΙεχ, ἐπὶ τὰς σὐλας] ἐπι ἴυρτὰ Ἰη. εδά. πὶ. 93. ὥρε μὴ αἴρειν) 
τοῦ μὴ εἰσφερειν 93, 1098. ἐν ἡμέρᾳ] εν τὴ ἡμέρα 93, 1908. τοῦ 
σαδθ.} α του 44. 

ΧΧ. Καὶ ηὐλίσϑησαν πάντες} α γι. -ἢ οἱ μεταζξολοι 93.» 108. 
Οοαιρὶ. καὶ ἐποίησαν] καὶ οἱ ποιουήϊες 93.) 108. πρᾶσιν] πασᾶν 
πρασιν 91. πασᾶν πραξιν ιοϑ. ἄἅζπαξ καὶ δίς} ῥταιτῖῖ. καὶ εκό- 
λυϑησαν 93. Ρταπε, και ἐχωλυϑησαν το. 

ΧΧΙ. Καὶ ἐπεμαρτυράμην] καὶ διεμαρτυραμὴν ς ς» 64, γῖ,) 74, 
93) 1ού, 1τοϑ, 11, 134, 236, 243, 448. (οπρὶ. ΑΙά. ἐν αὐτοῖς] 

λὲν ό4, γι, 16, 241. 248. (πρὶ. ΑἸά. καὶ εἶπα πρὸς αὐτὲς} 
χαὶ εἰπὸν αὐτοῖς 44. κα ρος αὐἷες 71. καὶ εἶπον πρὸς αὐΐες 93.343, 
“48. Οορὶ. ΑἸά. αὐλίζεσϑε) αυλιζεσϑαι 93: ἀπέναντι τοῦ 
τείχόυς] καΐεναντι τον τείχους 93» ιοϑ. ἐὼν δευτερώσητε] ἐᾶν δεῦ- 
τερωσειτᾶι 93- Ῥτατηῖ. και 536. ἐὰν »ϑευτέρως ΑΙά. ἐκχτένω] εκ- 
τεινῶ ςς. ἐντενὼ ΟΟΙΏρΙ. ἐχτινῶ χεῖρά μου) χεῖρα μου ἐπιξαλῳ 
93. ἔς, ῬταΠα Ὸ τὴν, ᾿ο8. χεῖρά μου] ργδοπυϊξ. τὴν 44) 64) 71» 
74, τού, 119, 134, 216, 248. Οὐομρρὶ. ΑΙΜ. Αἰε, χέρας μὸν ξςς. 

ἐν ὑμῖν] ἐφ᾿ υμας 91, τιο8. ἀπὸ τῷ καιρδ ἐχείνε ἐκ ἤλθοσαν] καὶ κα 
πλϑθὸν ἀπὸ τὰ καιρε ἐκεῖνα 93» ιο8. οὐκ ἤλθοσαν] οὗ ηλϑυσαν 
11. καὶ πλϑοσαν ςς. οὐκ ἦλθον Οοπιρί. ἐν σαδδάτῳ] τω σαξ- 
ξατω 93, τοϑ. 

ἐπ᾿ αὐτὲς] Ροηϊδ᾿ 

ἐν Ἱερουσαλὴμ], 

ζ ){: 

σι. 



ΝΕΕΜΊΙΑΝΣἝἜ. 

ΚΕΦ, ΧΠῚ. 
ἐχτεγῶ χεῖρᾶ μου ἐν ὑμῖν’ ἀπὸ τῇ καιρῷ ἐχείνε οὐχ ἤλθοσαν ἐν σαξδξάτῳ.. Καὶ εἶπα τοῖς Λευί- 23. 

ταις, οἱ ἦσαν κααριζῦ μενοι, χαὶ ἐρχόμενοι φυλάσσοντες τὰς “αὔλας, ἁγιάζειν Τὴν ἡμέραν τοῦ 
σαξξάτου" πρὸς ταῦτα μνήσϑητί μου ὁ Θεὸς, χαὶ φεῖσαί μου χατὰ τὸ τυὐλῆϑος τοῦ ἐλέους σου. 

ν 2 ,,Ὡᾳ.΄εὉ7 . ,᾿ " ὮνῬ ἌΣ Ζ αολΣ ΠῚ φφΦ 3 ΄ ᾽ ΄ 
Καὶ ἐν ταῖς: ἡμέραις ἐχείγαις εἶδον τὰς ᾿Ιδδαίΐδς οἱ ἐχάϑισαν γυναῖχας ᾿Αζωτίας, ᾿Αμμανίτιδας, 23. 

Μωαξίτιδας, Καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἥμισυ λαλδντες ᾿Αζωτιςὶ, χαὶ οὐχ εἰσὶν ἐπιγινώσχοντες λαλεῖν 24. 
Ἰεδαϊςί, Καὶ ἐμαχεσάμην μετ᾿ αὐτῶν, χαὶ χατηρασάμην αὐτός" χαὶ ἐπάταξα ἐν αὐτοῖς ἄνδρας, 2ς. 

“2 ΄ δ ιΝἙΝ ἣ ΦΨ δ). ΄ ἱ διὰ ρο 3 Ν ἰδὲ ᾿, ’ ε φρο ρὰ ξς ρ 

χαὶ ἐμαδάρωσα αὐτῆς, χαὶ ὥρχισα αὐτὸς ἐν τῷ Θεῷ, Ἐὰν δῶτε τὰς ϑυγατέρας ὑμῶν τοῖς υἱοῖς 
2. κ᾿ ΝΥΝ ΜῈ ν “5 2 2. κ᾿" “,,εοὮἝὯ ες» 2. ὦ Ὁ Ν 

αὕτων, χαὶ εαν λάξητε ἀπὸ τῶν συγατέρων αὐτωΐ τοῖς υἱοῖς ὑμὼων. Οὐχ ὅτως ἥμαρτε Σαλωμὼν 26. 
Ἃ,.ᾳ .9ῳ 4 ΝΟ» ν»ν ρδ' 9 Ὁ ΝΜ Φ Φ. ν᾿ .. 5») 7 δῷ ρω 

βασιλεὺς Ἰσραήλ; χαὶ ἐν ἐὕγεσι πολλοῖς ὃχ ἦν βασιλεὺς ὅμοιος αὐτῷ, χαὶ ἀγαπώμενος τῷ Θεῷ 
.Ψ » Ν εἰ Ν 3 ς΄ ᾽ν ΄, ᾿ δ . “Ὁ 9») ε φ 

ἦν, καὶ ἔδωχεν αὐτὸν ὁ Θεὸς εἰς βασιλέα ἐπὶ πσᾶντα ᾿Ισραὴλ, χαὶ τᾶτον ἐξέχλιναν αἱ γυναῖχες 

αἱ ἀλλότριαι. Καὶ ὑμῶν μὴ ἀχεσώμεϑα ποιῆσαι πᾶσαν πονηρίαν ταύτην, ἀσυνϑετῆσαι ἐν τῷ 27. 
Θεῷ ἡμῶν, χαϑίσαι γυναῖχας ἀλλοτρίας ; . Καὶ ἀπὸ υἱῶν ᾿Ιωαδὰ τ Ἔλισδξ τ ἱερέως τὸ μεγάλε 28. 

γυμφίου τ Σαναξαλλῶτ τ Οὐρανίτου, χαὶ ἐξέδρασα αὐτὸν ἀπ᾿ ἐμδ. Μνήσθητι αὐτοῖς ὁ Θεὸς 29. 

ἐπὶ ἀγχιςείᾳ τῆς ἱερατείας χαὶ διαϑήχη τῆς ἱερατείας, χαὶ τὰς Λευίτας. Καὶ ἐχαϑάρισα αὖ- 30. 

τοὺς ἀπὸ τσδσης ἀλλοτριώσεως, χαὶ ἔςησα ἐφημερίας τοῖς ἱερεῦσι χαὶ τοῖς Λευίταις, ἀνὴρ ὡς τὸ 

ἔργον αὐτῇ. Καὶ τὸ δῶρον τῶν ξυλυοφόρων ἐν χαιροῖς ἀπὸ χρόνων, χαὶ ἐν τοῖς βαχχϑδρίοις" μνή- 31. 
σϑητί μὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν εἰς ἀγαθωσύνην. 

ΧΧΗ. Καὶ εἶπα] και εἶπον 93, 108. οἷ ἦσαν καϑαριζόμενοι ἐξεκλινον 93. αἱ γυναῖκες αἰ] ἤης αἱ υἱοῖς 44. 
καὶ ἐρχόμενοι] να ἐρχόμενοι αὐγνιζωναι 93, το8β. φυλάσσοντες} ΧΧΝΠΙ. μὴ αἀκεσώμεϑα] μὴ ακχουσομεϑα 64) 93, τοῦ. ΑΙά, 
φυλάσσειν 44) ςξς. χαὶ φυλασσασι 93. καὶ φυλάσσωσι τοῦ. ἀἅγι- ΑΪἷεχ. μὴ ᾿ἀχουσωμεν 348. Οομρ. τοιῆσαι!] ῥταβυἶι. τοὺ 93, 
ἄξειν} αγιαξούδες 11. ργαυύτε. τοῦ 93, 1ο8. τὴν ἡμέραν] τὴ μα τιτοΒ. τυᾶσαν πονηρίαν ταύτην] Ργρετηϊεῖ, τὴν ς ς) 64) 71) 74, 110, 
ξςς. ταφημερας 436.Ὁὸ ρὸς ταῦτα] καιγε τῆτε 93) 108.  πρὸὸῤ 120, 134, 236, 243. ΑἸά. Αἰεχ. τὴν πονηρίαν ταυτὴν ς8, τού, 448. 
ταῦτα δίς. δὰ ἤπ. (οπ|.] 71. ὁ Θεὸς] ςς. -Ἐ μου 93, 1ο8Ὦ:. Οοπῖρί. τασαν τὴν καχίαν μεγάλην ταντὴν 93. ον. συπὶ τὴν Δηῖο 
Οομρί. καὶ φεῖσαΐ μου] α ςς. ᾿ς μεγάλην, το8. “ αἰσυνθετῆσαι] ργαπεῖττ. τε 93, το8. ἐν τῷ Θεῷ] 

ΧΧΊΠ. ἐν ταῖς ἡμέρ. ἐκείν.} ἐν ἐχεῖιν. ταῖς ἡμερ. 58. εἶδόν] ἴδον κ ἐν 44. καϑίσαι) καὶ καϑισαι ς8, 248. ΟὈμηρὶ. ὡςγε ἐπιρρεψαι 
ΑΙεχ Δμμανίτιϑας] Αμανιτιδας )γ4. Μωαξιίτιδας} α ςς. 93» 108. 

ΧΧΊΨΝ. Καὶ οἱ υἱο}}] , οἱ γ4ᾳφ.Ψ Καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἥμισυ] και αυ- ΧΧΝΊΙ]. Καὶ ἐπὸ νίὼν ὅτε. δὰ ἔῃ. σοι. 29.] 58. πὸ υἱῶν} 
τῶν οἱ ἡμίσν 44. ἥμισυ) ργρηηῖτ, καὶ γ4. ἥμισυ λαλᾶντε)͵ απὸ τῶν υἱῶν 93, 110. ωαδῶ} Ιωδα- 44, 717 78, τοῦ, 110, 120, 
ἐλάλεν ἡμῖσυ 93, τιο8Ὦ. λαλᾶντες] λαλεσιν ΠΠΠ, 71) 745) τού, 2.8, 134,36. Ιωιδ σι. [ωιαδα τοϑ. ΑΙεκ. τῷ Ἐλισὼδ] δια τ Ἐλι- 
134,,236. Οοπιρὶ. ΑἸ4ά. ᾿Αζωτις!] -Ἐ καὶ ετερογλωσσοις 4. καὶ ασαδ93. τὰ Ἑλιασδθ Οομρί. τὰ Ἐλτὲδ ΑἸά. νυμφίου] γαμ- 
οὐκ εἰσὶν] και οὐκ ἢσαν 937) το. λαλεῖν] λαλεσιν 44. ᾿[αδαὶς), ὄρος 93. Οοπιρὶ. γαμῦθρου το8Ὦ. τῇ Σαναδαλλὰτ] του Σαναδα- 
“Ἔ αλλα καῖα γλωσσαν λαξ καὶ λαδ 93, το8. (οπρρὶ. ᾿ς λᾶτ τού. - τῇ Οὐρανίτου] αὶ 11, ςς- τοῦ Ὥρανιτου 445) 74, τού, 

ΧΧΥΝ. μετ᾽ αὐτῶν] α 71. αντοις 93, 108. αὐτὰς 12. καὶ 110, 120, 134) 236. τῇ Ὡρωνειτε 93. τὰ Ὥρωνιτα τοβ. Βαδεῖ ἴα 
κατηρασάμην} καὶ ἑχκαταρασαμὴν 1], τς. κα 71, 120. αὐτάς] οδιγαθι, πιποτε Αἷεχ. αὐτὸν] αὐτες 11, ςς. 

«120. καὶ ἐμαδαρωδα] και ἐμαδαρησα τοῦ. καὶ ἐμαδάρωσα ΧΧΊΙΧ. αὐτοῖς] αὐτοὺς 74. τοϑ, , 348. Οοιρὶ. ὁ Θεὺς] - με 

αὐτὲς} 11, ξξ, ς8. και ἐμαδωρωσα αὐτοῖς 216. δεῖ ἴῃ ομδταῦῦ. Ο3, 108. Οομπρὶ. ἐπὶ ἀγχιςείς τῆς ἱερωτείας} ἔπι τους αλισγωϊΐας 

τς τηΐποῖε ΑἸοχ. καὶ ὥρκισα] καὶ ἐνωρχισὰ 44) κ8, 74) 1οό, 1190, τῆν ἱερωσυνὴν 93. ἐπι τους ἀλισγοντας τὴν ἐῤοσύνην τοῦ. καὶ δια» 

ΓΕ ΧῚ ὅν120, 134, 236. ἐνώρκισα ΑΙε. Ἐὰν δῶτε] αν δωτε «8, 64, “48. ϑήκη] και τὴν διαϑηκην 93, το8. Οοτηρὶ. καὶ διαϑήκης ΑΙεχ. καὶ 
Οὐοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. εαν ϑωσεται 93. εἰ δωσετε ιτοϑ. ἐᾶν δὼ 226.Ὺὸ διαϑ-. τ. ἑερατ.} α 71) 248..Α14, διαϑ, της ἑερατ. 1] διαϑ. σου ττο. 
τὰς ϑυγατέρας ὑμῶν} τας ϑυγατερας ἡμῶν τι. ΑἸά. τοῖς υἱοῖς τῆς ἑἱερατ. 29] τῶν μέρεων 93, 1ο8. ΟΟπὴρ]. καὶ τὰς Λευίτας] καὶ 
αὐτῶν] τας νιῖς αὐτων αχξό. καὶ ἐὰν λάθητε το. Δὰ ἤη. οοπ..}] τὼν Λευιτῶν 93» τοϑ. Οοιῃρὶ. 
κ 348. ἐᾶν λάθητε] εἰ ληψεσϑαι 93. εἰ ληψεσϑε 1τοϑ. Οοπρῖ. ΧΧΧ. Καὶ ἐκαϑαάρισα) α και ἀπο. πάσης ἀλλοτριώσεως] 
ἀπὸ τῶν ϑυγ.] α ἀπο 93, ιοϑ. Οοιηρί. τοῖς υἱοῖς ὑμῶν] τοις υἱοῖς ὥζαντος ἀλλοτριου 93, 108. πάσης ἀλλεριόσεως (6) ΑΙά. ἐφημε- 

καὶ ἐαντοις ἡμῖν 93. “Ἐ καὶ εαυτοις 1ιο8. Οοπιρὶ. ρίας] ἐφημερια 93. ἀνὴρ ὡς] ἀνὴρ ἄνηρ ὡς 44γ 715. 106. ὡς τὸ 
ΧΧΝῚ. Οὐχ ὅτως] οὐ ὥερι τατϑ 93, τοϑ. Νινιφωία πον ἱπ ἦμ-ὀ ἔργον] εἰς τὸ ἐργον “8. 

"ωμεεπιοαὶ τε Ψυῖρ. Σαλωμὼν) Σολομων τοό. καὶ ἐν ἔϑνεσι το. ΟΧΧΧΕΟ Καὶ τὸ δῶρον] και εἰς τὰ δωρα 93, τοϑ. καὶ εἰς τὸ δῶρον 
λοῖς] καὶ εν τοις εϑγ. τοις τολ. 93, το8, βασιλεὺς 25] κα 44. ρια- Οὐπιρ τῶν ξυλοφόρων] τῶν ξυλοφοριων ζ4. τὸ ξυλοφορον 71. 
τηϊτ. ὁ ΑΙὰά, βασιλεὺς ὅμοιος αὐτῷ] ομοιος αὐτω βασιλευς 448. τῶν ξυλων 93, 1οβ. ΟΟΠΊΡΙ. τὸ ξυλοφορων τοό. ἐν καιροῖς} α γ1. 
Οοπιρὶ. ὅμοιος αὐτῷ] ομοιος αὐΐων μεγας 93. καὶ ἀγαπώμενος] καὶ ἐν τοῖς] α καὶ 1190. βακχερίοις] βακχεροις 64. «ρωτογενη- 
Ῥτασηε. μέγας το8. τῷ Θεῷ] τω Θεω αὐτὰ 93, 108. μαδεῖ τῷ θῇ  μᾶσι 93. πρωτογεννημᾶσι το8. (ΠΏΡΙ. ὁ Θεὸς ἡμῶν] α ἡμῶν 71, 
οἰιλγαίς. πιΐποτε ΑἸεχ. εἰς βασιλέα] α εἰς 8. ἐπὶ ταντα Ἶσρ.}] 1 το. εἰς ἀγαϑωσύνην] εν. αγαϑωσυνη 68. υἱ νἱάεῖυς. εἰς ὦγαϑα- 
α ἔπι σαντα γ1. καὶ τᾶτον] καιγε τάτον 93) 1098, ἐξέκλιναν͵)] σύνην Οοηνρὶ. 


